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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 10 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ึงบริษทัในกลุ่มธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 
2 กลุ่ม  1) ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจประกนั ธุรกิจ
ให้เช่าซ้ือ และธุรกิจลีสซ่ิง  2) ธุรกิจสนบัสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม 
โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลกั จึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดาํเนินงาน
อยา่งชดัเจน และดาํเนินธุรกิจอยา่งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของช่องทางการใหบ้ริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผา่น
เครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาตเป็นหลกั โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษทัได ้ดงัน้ี 

บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต 

ก) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิทางการเงิน ได้แก่ 

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจอ่ืนท่ี ธปท. อนุญาต ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้
ประกนัวนิาศภยั การเป็นนายหนา้ประกนัชีวติ และธุรกิจหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์
และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุน
ส่วนบุคคล การคา้และจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี การใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์และการเป็นผูค้า้
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทองคาํ 

3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยมืและใหย้มื
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 (Full Service) ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง 

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งธนาคารธนชาต (ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 75) 
กบัธนาคารออมสิน (ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ และธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงถือวา่เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการคาํแนะนาํไดอ้ยา่งครบวงจร 

5. บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการประกนัภยั โดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกนั
วนิาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบด็เตลด็ และธุรกิจ
การลงทุน 

6. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)”) 
ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต โดยให้บริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล รับประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน 
ตลอดจนความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ สําหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั และองค์กรทัว่ไป โดยผ่านช่องทางการขายของบริษทั 
ประกอบดว้ย ช่องทางการขายผา่นทางโทรศพัท ์(Telesales) และช่องทางการขายผา่นนายหนา้นิติบุคคล (Broker) หรือช่องทาง 
การขายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผา่นธนาคารธนชาตหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 10 

7. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จํากดั ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์โดยปัจจุบนัไม่มีธุรกิจใหม่ คงเหลือเฉพาะสัญญาเช่าซ้ือ
เดิมเท่านั้น 

8. บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือเพ่ือเช่าทางการเงิน 
ในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล และมุ่งเน้นรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถกระบะ รถแท็กซ่ี  
รถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย  ์โดยการรับซ้ือหรือ 
รับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอน
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยรับโอนสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมาบริหาร 

12. บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จํากดั ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง โดยไม่ไดท้าํธุรกรรมกบันิติบุคคลภายนอก 

ข) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสนับสนุน ได้แก่ 

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

2. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั ใหบ้ริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  
โดยแนะนาํหรือนาํเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทัประกนัวินาศภยั และบริษทัประกนัชีวิตในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และของ
บริษทัประกนัวินาศภยั และบริษทัประกนัชีวิตอ่ืน ๆ ให้กบัลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและบุคคลทัว่ไป รวมทั้ง
ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกนัชีวติและธุรกิจประกนัวินาศภยั 

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย สคบิ เซอร์วสิ จํากดั (เดิมช่ือ “บริษทั สคิบ เซอร์วิส จาํกดั”) ประกอบธุรกิจดา้นงานบริการ
ต่าง ๆ ให้แก่บริษทัในกลุ่มธนชาต เช่น บริการทาํความสะอาด รักษาความปลอดภยั รับ - ส่งเอกสาร ให้เช่ารถ และจัดหา
พนกังาน Outsource เป็นตน้ 

5. บริษัท ท ีเอม็ โบรคเกอร์ จํากดั ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัภยัใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ของบริษทั
ในกลุ่มเอ็มบีเค กลุ่มลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มธนชาต และกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัผูถื้อหุ้น โดยไม่รวมถึงธนาคาร 
ธนชาตและบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต 

6. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จํากดั ประกอบธุรกิจให้บริการงานดา้น Back Office และ Business Support แก่บริษทั 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

ความเป็นมา การเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2517 ในช่ือ บริษทั  
ลีกวงม้ิง ทรัสต ์จาํกดั ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ธนชาติ จาํกดั ในปี 2523 โดยมุ่งเนน้ธุรกิจเงินทุนและ
บริการทางการเงินอ่ืน ๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2540 ไดแ้ยกธุรกิจหลกัทรัพยอ์อกจากบริษทัฯ  



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 10 

ไปดาํเนินธุรกิจในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาติ จาํกดั” ตามนโยบายของทางการ และบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั
เงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน)” 

การดาํเนินการตามนโยบายสถาบันการเงนิ 1 รูปแบบ (One Presence) 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัโดยผา่นทาง ธปท. ใหด้าํเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลงั โดยไดท้าํการโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเช่ือ 
ไปยงัธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม ส่งผลให้ธนาคารธนชาตเป็นเพียงบริษทัแห่งเดียวในกลุ่มธนชาตท่ีดาํเนินธุรกิจ
สถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลงัในปี 2549 ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ 
เปล่ียนสถานะจากบริษทัเงินทุนเป็นบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) พร้อมทั้งไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั  
ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)” 

การจัดตั้งกลุ่มธุรกจิทางการเงินธนชาต ตามเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 

จากท่ีสถาบนัการเงินมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ความยืดหยุ่นและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธปท. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์การกาํกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) เพ่ือเป็นการพฒันาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงิน  
ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ื่นคาํขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดย ธปท. ไดอ้นุญาตการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์
การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2549 มีบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีประกอบธุรกิจทาง 
การเงินและเป็นผูถื้อหุน้บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2550 กลุ่มธนชาตไดป้ระกาศแผนปรับโครงสร้างการถือหุน้บริษทัในกลุ่ม 
โดยใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินในกลุ่มธนชาตแทนบริษทัฯ 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยีเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิกบักลุ่มธนชาต 

สโกเทียแบงกไ์ดเ้ลง็เห็นศกัยภาพในการเติบโตและการแข่งขนัของธนาคารธนชาต และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน
กบัทีมบริหารมืออาชีพของกลุ่มธนชาต จึงไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกบับริษทัฯ เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นดาํเนินธุรกิจในธนาคารธนชาต
ภายใตค้วามเห็นชอบจาก ธปท. โดยในปี 2550 สโกเทียแบงกไ์ดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และต่อมาในปี 2552 ไดซ้ื้อหุ้นธนาคารธนชาตจากบริษทัฯ เพ่ิมเติม จนเป็นผูถื้อหุ้น 
ในธนาคารธนชาต คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และบริษทัฯ ถือหุ้นในธนาคารธนชาต  
ณ ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ 50.92 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมาสโกเทียแบงก์ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนการดาํเนินกิจการและการส่งผูแ้ทนท่ีมีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มาร่วมเป็นผูบ้ริหารในธนาคารธนชาต  
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัใหก้บัธนาคารธนชาตเป็นอยา่งมาก โดยต่อมาสโกเทียแบงกไ์ดเ้ปล่ียน
ให้ Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษทัในกลุ่มของสโกเทียแบงก์) เป็นผูถื้อหุ้นธนาคารธนชาตแทน เม่ือวนัท่ี  
2 พฤศจิกายน 2554 

การเข้าซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพือ่รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต 

ดว้ยกลุ่มธนชาต ไดเ้ล็งเห็นความลงตวัของการรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย ทั้งในดา้นทรัพยากรบุคคล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางจาํหน่ายและการบริการ และการผสมผสานท่ีลงตวัของสินทรัพย ์ในตน้ปี 2553 ธนาคาร 
ธนชาตจึงไดเ้ขา้ประมูลซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุน 
ฟ้ืนฟูฯ”) ในจาํนวนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถืออยู่ทั้ งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.58 และเป็นผูช้นะการประมูลดังกล่าว โดยธนาคาร 
ธนชาตไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ซ่ึงต่อมา 
ธนาคารธนชาตไดท้าํการซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ พร้อมทาํการเสนอซ้ือหุ้นทั้ งหมดของธนาคาร 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 10 

นครหลวงไทยจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน จนทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวน
หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด และ ตลท. ไดป้ระกาศให้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ใน ตลท. โดยสมคัรใจ ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 

ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ไดร่้วมกนัเสนอโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต ซ่ึง ธปท. ไดป้ระกาศให้ความเห็นชอบโครงการดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 
อนัเป็นการดาํเนินการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ท่ี ธปท. ประกาศ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงและ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของระบบสถาบนัการเงิน หลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํการโอนกิจการทั้งหมด
ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต พร้อมหยดุการประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 
ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นธนาคาร 
นครหลวงไทยท่ีประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นไดก่้อนท่ีจะทาํการเลิกบริษทั โดยมีผูถื้อหุ้นจาํนวนหน่ึงไดเ้สนอขายหุ้น
ธนาคารนครหลวงไทยใหก้บัธนาคารธนชาต ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 
99.98 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั 
(มหาชน)” และเลิกบริษทั เม่ือเดือนธนัวาคม 2554 และไดท้าํการจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 

เหตุการณ์สําคญัในปี 2559 

 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 1,282 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี เม่ือรวมกับการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท หรือจาํนวน 816 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีจ่ายทั้งส้ินหุ้นละ 1.80 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 2,098 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหด้าํเนินการลดทุนชาํระแลว้โดยวิธีการตดัหุน้ทุนท่ีซ้ือคืน
และยงัมิไดจ้าํหน่ายจาํนวน 71,350,000 หุ้น อนัเป็นการดาํเนินการลดทุนเม่ือพน้กาํหนดเวลาจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ส่งผลให้
บริษทัฯ มีทุนชาํระแลว้ลดลงจาก 12,778,297,030 บาท เป็น 12,064,797,030 บาท ซ่ึงการดาํเนินการลดทุนดงักล่าว ไม่มี
ผลกระทบกบัส่วนของผูถื้อหุน้รวม และอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของกลุ่มธนชาตแต่ประการใด 

 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 
2559 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี  
10 ตุลาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 21 ตุลาคม 
2559 

รางวลัในปี 2559 

 บริษทัฯ ไดร้างวลั “Investors Choice Awards 2016” จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงจดัข้ึนเพ่ือมอบรางวลั 
แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บ “การประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน เป็นเวลา 4 ปี 5 ปี  
6 ปี 7 ปี และ 8 ปี ติดต่อกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
เป็นเวลา 7 ปี ติดต่อกนั โดยบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บการประเมิน 100 คะแนนเตม็ เป็นเวลา 7 ปี และ 8 ปี ติดต่อกนั มีจาํนวน  
14 บริษทั จากบริษทัจดทะเบียนกว่า 600 บริษทั รางวลัดงักล่าว นับเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง 
การดาํเนินการอนัโปร่งใส 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 10 

 ธนาคารธนชาต ไดร้างวลั “Marketeer No. 1 Brand Thailand 2015-2016” จากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ในหมวด 
แบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 สาขา Auto Hire Purchase Loan จากการตดัสินของประชาชนทัว่ประเทศ อา้งอิงผลวิจยัของบริษทั 
วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั ร่วมกบั มาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช ท่ีเฟ้นหาสุดยอดแบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1  
ในแต่ละปี โดยท่ีผา่นมาสินเช่ือรถยนตธ์นชาตไดมี้การทาํแคมเปญและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 ธนาคารธนชาต ไดร้างวลั “รองชนะเลิศ Best THB FX Spot Contributor และ Best Foreign Currency Liquidity 
Provider 2015” ดา้นแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในงาน Thomson Reuters FX Community Forum 2016 ซ่ึงจดัโดย 
Thomson Reuters (Thailand) เพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง ธปท. และผูค้า้ในตลาดปริวรรตเงินตรา รวมทั้งประกาศ 
ผลรางวลัเก่ียวกบัตลาดปริวรรตเงินตราในประเทศไทย ประจาํปี 2559 

 ธนาคารธนชาต ไดร้างวลั “ดีเด่นดา้นอนุรักษ์พลงังานประเภทอาคารสร้างสรรค์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน อาคาร
ปรับปรุง (Retrofitted Building)” จากกระทรวงพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน โดยสาํนกังาน
ของธนาคารธนชาต อาคารเพชรบุรี  ไดรั้บการคดัเลือกจากผูเ้ขา้ร่วมประกวดอาคารอนุรักษพ์ลงังาน 260 กวา่รายจากทัว่ประเทศ 
ซ่ึงจากปี 2555 - 2558 อาคารเพชรบุรีสามารถประหยดัพลงังานไดถึ้งร้อยละ 29 คิดเป็นจาํนวนเงินมากกวา่ 5.5 ลา้นบาท ซ่ึงสูง
กวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด 

 ธนาคารธนชาต ไดร้างวลั “ชนะเลิศประเภทปฏิทินตั้งโต๊ะ” และ “รางวลัรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวนประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย”์ ในพิธีมอบรางวลัปฏิทินดีเด่น รางวลั “สุริยศศิธร” คร้ังท่ี 36 ท่ีจดัโดยสมาคม 
นกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย ซ่ึงปฏิทินปี 2559 ของกลุ่มธนชาต จดัทาํข้ึนเน่ืองในวาระครบรอบ 234 ปี แห่งการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ภายใตแ้นวคิด “ส่งต่อคุณค่าผา่นกาลเวลาดว้ยเทคโนโลยลี ํ้าสมยั” 

 บล. ธนชาต ไดร้างวลัอนัดบั 2 “Best Local Brokerage จาก Asiamoney Brokers Poll 2016” ดว้ยผลโหวตมากถึง 
ร้อยละ 18 จากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุนสถาบนัทัว่โลก โดยนิตยสาร Asiamoney  
ซ่ึงเป็นนิตยสารการเงินชั้นนําท่ีทาํการจัดอนัดบัโบรกเกอร์เป็นประจาํทุกปี โดยในปีน้ี ได้เก็บผลสํารวจความคิดเห็นจาก 
นกัลงทุนสถาบนัทั้งหมดจาํนวน 6,081 ราย จาก 2,789 สถาบนั และ 443 Hedge Funds 

 บล. ธนชาต ไดร้างวลั “Thailand Capital Markets Deal of the Year” จาก “IFR Asia Award 2016” โดยนิตยสาร IFR 
ASIA ในฐานะผูเ้สนอขายหุน้ IPO ของบริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีมูลค่า 13,600 ลา้นบาท (382 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ) ซ่ึง บล. ธนชาต ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจ้ดัจาํหน่าย โดยธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทยในปี 2559 

 บลจ. ธนชาต ไดร้างวลัสําคญัถึง 2 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลั “บริษทัจดัการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทตราสารหน้ี
ภายในประเทศ (Best Fund House-Domestic Fixed Income 2016)” และรางวลั “Morningstar Category Awards” ไดแ้ก่ กองทุน
เปิดธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนยอดเยีย่มประเภทกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนยอดเยีย่มประเภท
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพประเภทตราสารแห่งหน้ี (RMF Fixed Income) 

 ธนชาตประกนัภยั ไดร้างวลั “บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการบริหารงานดีเด่น อนัดบัท่ี 1 ประจาํปี 2558” จาก คปภ. 
รางวลัน้ี ถือเป็นรางวลัสําคญัท่ีแสดงให้เห็นว่าธนชาตประกนัภยัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบโจทยล์กูคา้อยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง ครบถว้น ครอบคลุมทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 10 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

หมายเหตุ 1) บริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีถืออยู ่
 2) บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 
  2559 
 3) บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 
  



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 10 

นโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มธนชาต 

ในปี 2560 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดกลยทุธ์องคก์ร โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจรท่ีพร้อมดว้ย
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ เพ่ือเติมเต็มทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ ภายใตว้ิสัยทศัน์ท่ีได้
กาํหนดไว ้คือ “เป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและคาํแนะนําทีเ่ป็นเลศิ” 

โดยวิสัยทศัน์ดงักล่าว ไดถู้กสร้างข้ึนจาก 3 แนวคิดหลกั คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร 
(Universal Banking) และการยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ในแต่ละกลุ่ม (Customer Centric) ตลอดจนการร่วมมือและร่วมใจกนัของทุกหน่วยงาน เพ่ือส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศใหก้บัลูกคา้ 
(Collaboration) ความพยายามและความสาํเร็จภายใต ้3 แนวคิดหลกัน้ี ไม่เพียงแต่ทาํให้กลุ่มธนชาตเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ครบวงจรท่ีประสบความสาํเร็จในการแข่งขนั แต่ยงัเป็นพลงัสาํคญัในการท่ีจะทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นธนาคารระดบัชั้นนาํของ
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยข์องประเทศไดใ้นอีก 3 ถึง 5 ปี ขา้งหนา้ 

นอกจากน้ี ภายใตค้วามเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระหวา่งกลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก ์กลุ่มธนชาตไดน้าํความเช่ียวชาญและ
นวตักรรมของสโกเทียแบงก์ มาพฒันาระบบงานให้ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น ระบบงานของงานขายและงานบริการ (CRM 
Tools for Sales & Service) ซ่ึงเป็นระบบงานสาํคญัท่ีจะเพ่ิมความสามารถในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ระบบ LEAP for Internet Banking และ Mobile Banking ซ่ึงเป็นระบบงานท่ีจะช่วยผลกัดนัใหธ้นาคาร
ธนชาตกา้วเขา้สู่การเป็นธนาคารดิจิตอล เพ่ือเขา้ถึงและตอบสนองไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ในปัจจุบนั และระบบ LOS System 
(Loan Origination System) เป็นระบบงานอนุมติัสินเช่ือท่ีทนัสมยั ยกระดบัคุณภาพการอนุมติัสินเช่ือของธนาคารธนชาต 
ให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และลดความเส่ียงจากการเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพ โดยใชร้ะบบ Credit Scoring ท่ีน่าเช่ือถือตอบสนองและ 
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ อนันาํมาซ่ึงความพึงพอใจและ
ประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลกูคา้ ตลอดจนเพ่ิมจาํนวนการถือครองผลิตภณัฑแ์ละรายไดใ้หแ้ก่ธนาคารธนชาต 

ทั้งน้ี กลุ่มธนชาตไดส่ื้อสารกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้กบัพนักงานทุกระดบั เพ่ือให้พนักงานทุกคนทุกหน่วยธุรกิจ  
มีความมุ่งมัน่เดียวกนั ใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั ให้เกิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายทางกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
โดยในปี 2560 น้ี กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดความมุ่งมัน่ทางกลยทุธ์ (Strategic Intents) 4 ประการ ตามความตอ้งการของลูกคา้
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีจะนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกช่วงเวลาของชีวติ ดงัน้ี 

1. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเสนอนวตักรรมใหม่ของผลิตภณัฑเ์งินออมและการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือท่ีจะไดม้าและรักษา
ไวซ่ึ้งลกูคา้ โดยผา่นการบริการท่ีเป็นเลิศ 

2. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเสนอความคุม้ครองภายใตผ้ลิตภณัฑ์กลุ่มประกนัท่ีเหมาะสมตอบโจทยล์ูกคา้ ภายใตก้ลุ่ม 
ธนชาต เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความมัน่ใจในความสาํเร็จทางการเงิน 

3. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในความสําเร็จของลูกคา้ในการให้คาํปรึกษาการระดมทุนและการกูย้ืมท่ีตรงตาม
ความตอ้งการในแต่ละกลุ่มลูกคา้ เพ่ือใหล้กูคา้มีระบบการเงินท่ีดีข้ึน 

4. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเช่ือมโยงลูกคา้ ให้สามารถเขา้ถึงบริการของธนาคารธนชาตไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และทุกช่องทาง 
ผา่นระบบบริการธนาคารดิจิตอล 

อีกทั้ง กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการ CEO’s Focus Agenda 4 ประการ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้เป้าหมาย 
ท่ีวางไวป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพและเป็นระบบ ดงัน้ี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 10 

1. ผลการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตมีกาํไรสุทธิ การขยายตวัทางดา้นสินเช่ือ รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ และอตัราส่วน
ตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) บรรลุตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย 
ท่ีกาํหนด (Financial Target) 

2. มุ่งเน้นการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และกระบวนการทาํงานตั้งแต่ตน้จนถึงการส่งมอบบริการให้ลูกคา้ดว้ย
ระบบดิจิตอลเทคโนโลยี (Digital Technology) รวมถึงเคร่ืองมือสําหรับสนบัสนุนการขายทางเทคโนโลยี เพ่ือให้พนกังาน
สามารถขายผ่านทุกช่องทางการขาย ทาํให้สามารถให้บริการลูกคา้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม (Customer 
Segmentation) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Customer Growth Initiatives) 

3. มุ่งเน้นการดาํเนินการรวมศูนยง์านสนับสนุน พฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยั ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ บริหารจดัการความเส่ียง และบริหารค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิผล (Operational Improvement) 

4. มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพพนกังาน หวัหนา้งานและทีมงานใหแ้ขง็แกร่ง โดยการพฒันาภาวะผูน้าํ การกระจายอาํนาจ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ การสับเปล่ียนหมุนเวยีนหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เพ่ือเพิ่มความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานของพนกังาน 
(Enhancing Human Capital Capabilities) 

และเพ่ือใหทุ้กความมุ่งมัน่ทางกลยทุธ์ ทุกเป้าหมาย มีการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหอ้งคก์รขบัเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกนั กลุ่มธนชาตไดมี้การส่ือสารปรัชญาในการทาํธุรกิจ (Business Philosophy) 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ในบุคลากร กลุ่มธนชาตมีความเช่ือว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่ามากท่ีสุด และตระหนกัว่า 
การเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถและความซ่ือสัตยข์องบุคลากรของกลุ่มธนชาต 

2. อุทิศตนเพ่ือความเป็นเลิศ กลุ่มธนชาตให้ความสําคญักบัการบรรลุถึงความเป็นเลิศอยา่งจริงจงั เรามีการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ โดยผา่นการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในดา้นเทคโนโลย ี

3. ใส่ใจในความรับผดิชอบต่อสังคม กลุ่มธนชาตมีความใส่ใจอยา่งมากในการรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีถือหุ้นบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบัท่ีมีอาํนาจควบคุม
กิจการ (มากกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้) โดยมีแนวทางบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ดงัน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจาํทุกปี และใหบ้ริษทั
ลูกทุกบริษทัจดัทาํแผนธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอให้บริษทัแม่พิจารณาว่ามีแนวทางดาํเนินธุรกิจสอดรับกบั
นโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจาํ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 

โดยในปี 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ  
ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณ ประจาํปี 2559 - 2561 

การดูแลการประกอบธุรกจิบริษัทลูก 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพ่ือร่วมกาํหนดนโยบาย
และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัลูกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด โดยมีการรายงานผลการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 10 

บริษทัลกูของธนาคารธนชาต 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัลูกของธนาคารธนชาตรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร และ
มีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

บริษทัในกลุ่มธนชาต 

สายการเงินของบริษทัฯ และของธนาคารธนชาต จดัทาํสรุปงบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน 

การรวมศูนย์งานสนับสนุน 

เป็นการรวมงานสนบัสนุนท่ีแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาตตอ้งใชบ้ริการไว ้ณ บริษทัใดบริษทัหน่ึง แลว้ให้บริการแก่บริษทั 
ในกลุ่มธนชาตทั้งหมด เพ่ือเป็นการจดัการให้มีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นความเช่ียวชาญของพนกังาน
ผูป้ฏิบติังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยดัในเร่ืองอตัราพนกังาน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การรวมศูนยง์าน
สนับสนุนในกลุ่มธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพฒันาระบบงานและระเบียบคาํสั่ง งานกาํกบั
กฎระเบียบและข้อบังคับ งานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการและจัดซ้ือทรัพย์สิน  
งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายย่อยและงานตวัแทนเรียกเก็บหน้ี โดยพิจารณาปฏิบติัตามกฎหมายและ
ประกาศของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกาํกบัดูแลกจิการบริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตให้ความสําคัญด้านการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
อย่างเหมาะสม โดยกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบติังาน รวมถึงแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือใหมี้การตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยา่งเหมาะสม (Check & Balance) และ
จดัให้มีประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมธุรกิจท่ีดาํเนินการและการปฏิบติัท่ีสาํคญั เปิดเผยให้
พนกังานทุกคนสามารถศึกษาทาํความเขา้ใจไดต้ลอดเวลา 

ดา้นการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคารธนชาตและบริษทัในกลุ่ม เป็นทีมงานท่ีทาํการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบริษทัในกลุ่มธนชาต ให้มีการปฏิบัติงานถูกตอ้งตามระเบียบ ระบบงานท่ีกาํหนด และการตรวจสอบ 
ความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบติังาน พร้อมเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance) ของธนาคารธนชาตและบริษทัในกลุ่ม เป็นหน่วยงานติดตามศึกษา
กฎหมาย ประกาศ คาํสั่งท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีกลุ่มธนชาตดาํเนินการอยู่เผยแพร่ 
ให้พนักงานทาํความเขา้ใจ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการประกาศกาํหนด 

การกาํกบัดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ี
กาํกบัดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือใหฝ่้ายตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งมีอิสระจากฝ่ายจดัการ
ของแต่ละบริษทั เพ่ือให้แต่ละบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานให้มี
รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง โดยในการกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่ม หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารธนชาตเป็นผูด้าํเนินการ
สรุปผลการตรวจสอบของบริษทัในกลุ่ม และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาใหค้วามเห็นตลอดจนถึงแนวทางการดาํเนินการ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 10 

ในส่วนของการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการ ทั้งใน
ระดบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจดัโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวม
กรรมการอิสระ) กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีทางการประกาศ
กาํหนด นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ในกลุ่มธนชาตถือปฏิบติั โดยยดึหลกัความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และไม่ทาํการท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีระบบการดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตมีการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการจดัให้
มีการจดัการความเส่ียงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีสําคญั ๆ ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีอาจตอ้งการการสนับสนุนทางการเงิน 
หรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงมีการจดัทาํรายงานสถานะความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัในกลุ่มเป็นประจาํทุกเดือน ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ไดจ้ดัทาํตามแนวทางท่ี ธปท. กาํหนด 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 25 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 2559 
มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 
    

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,347 3.31 1,614 4.05 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 220 0.54 334 0.84 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,571 8.76 3,850 9.65 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 18,362 45.06 19,514 48.91 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 21,708 53.28 23,328 58.47 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 45,208 110.95 48,640 121.92 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 16,740 41.08 20,910 52.41 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 28,468 69.87 27,730 69.51 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,888 14.45 5,465 13.70 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา 
 ต่างประเทศ 459 1.13 742 1.86 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,061 2.60 1,956 4.90 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 395 0.97 272 0.68 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ 2,659 6.52 2,043 5.12 

รายไดเ้งินปันผล 496 1.22 359 0.90 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,321 3.24 1,327 3.33 

รวมรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 12,279 30.13 12,164 30.49 

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 40,747 100.00 39,894 100.00 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 25 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ต่อ) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2557 

จํานวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,936 4.85 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 464 1.16 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,245 10.64 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 20,408 51.14 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 25,887 64.87 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 52,940 132.66 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 25,475 63.84 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,465 68.82 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้   

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,920 14.83 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา 
 ต่างประเทศ 1,302 3.26 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,098 2.75 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 264 0.66 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 179 0.45 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ 1,711 4.29 

รายไดเ้งินปันผล 350 0.88 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,619 4.06 

รวมรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 12,443 31.18 

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 39,908 100.00 
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ธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท.  
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประกอบกิจการเป็นผูแ้นะนาํซ้ือขายหน่วยลงทุน แนะนาํเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์นายหน้าประกนัภยั/
ประกนัชีวติ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้ละดูแลรักษาหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 592 สาขา สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร 
ธนชาต มีจาํนวน 42 แห่ง แบ่งเป็น สาํนกังานแลกเปล่ียนเงินภายในท่ีทาํการสาขา หรือ Booth in Branch จาํนวน 20 แห่ง 
สาํนกังานแลกเปล่ียนเงินภายนอกท่ีทาํการสาขา หรือ Stand Alone จาํนวน 22 แห่ง เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั (Automatic 
Teller Machine: ATM) จาํนวน 2,066 เคร่ือง เคร่ืองฝากและถอนเงินสดอตัโนมติั (Recycling Machine) จาํนวน 2 เคร่ือง  
เคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั (Cash Deposit Machine) จาํนวน 36 เคร่ือง เคร่ืองฝาก ถอน และบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั 
(Multi-Function) จาํนวน 53 เคร่ือง และเคร่ืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั (Passbook Update Machine) จาํนวน  
99 เคร่ือง 

กลุ่มผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตไดด้าํเนินการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้
ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีผลิตภณัฑ ์4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 บริการด้านเงนิฝาก 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการดา้นเงินฝากกบักลุ่มลูกคา้ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แบ่งบริการดา้นเงินฝากออกเป็น 6 ประเภท คือ 
เงินฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit) เงินฝากประจาํ (Fixed Deposit) บตัรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) เงินฝาก
ปลอดภาษี (Tax Free Deposit) เงินฝากกระแสรายวนั (Current Deposit) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency 
Deposit) 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2559 ธนาคารธนชาตยงัคงให้ความสําคญักับการขยายฐานลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ ์
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม โดยเน้นดา้นการทาํธุรกรรม เช่น ถอน โอน จ่าย และพฒันาช่องทางทาํรายการ 
ท่ีสะดวก ปลอดภยั เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด และสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ใชบ้ริการธนาคารธนชาตเป็นธนาคาร
หลกั (Main Bank) 

โดยในช่วงตน้ปี ธนาคารธนชาตไดอ้อกแคมเปญเงินฝากออมทรัพยธ์นชาตบญัชีฟรีเวอ่ร์ ทาํลายทุกค่าธรรมเนียม เพ่ือช่วย 
ลดภาระลูกคา้ในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เช่น รายการถอน โอน จ่าย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารธนชาต นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงขยายฐานลูกคา้กลุ่มธุรกิจ ดว้ยผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินฝากกระแสรายวนั Premium 
Current Plus และ Freever-more ท่ียงัคงใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลกูคา้ในเร่ืองการทาํธุรกรรม ฝาก ถอน โอน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
และสามารถซ้ือสมุดเชค็ไดใ้นราคาพิเศษ 
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ทั้งน้ี ในช่วงปลายปี ธนาคารธนชาตไดมี้โครงการท่ีสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้ให้ประชาชนทาํธุรกรรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกผลิตภณัฑ์เงินฝากออมทรัพยธ์นชาต e-SAVINGS ซ่ึงเป็นบญัชีออมทรัพยด์อกเบ้ียสูง 
ท่ีใหลู้กคา้สามารถทาํรายการไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบ Internet Banking (Thanachart iNet) และ Mobile Banking (Thanachart 
Connect) พร้อมทาํโปรโมชัน่ร่วมกบัการผกูบญัชีพร้อมเพย ์พร้อมกนัน้ี ธนาคารธนชาตยงัไดเ้สนอแนวคิดใหม่ในการเก็บเงิน 
และใชเ้งินอยา่งมีคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ ภายใตแ้นวคิด Thanachart Smart Solution 

นอกจากนั้น ในช่วงคร่ึงปีหลงั ธนาคารธนชาตไดมี้การออกผลิตภณัฑเ์งินฝากระยะยาว (ระยะเวลา 18 เดือน และ 22 เดือน) 
เพ่ิมเติมจากผลิตภณัฑ์เงินฝากระยะสั้ นและกลางท่ีมีอยู่เดิม (ระยะเวลา 5 เดือน และ 10 เดือน) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 
ท่ีหลากหลายของลกูคา้อีกดว้ย 

กลุ่มที ่2 บริการด้านเงนิให้สินเช่ือ 

2.1 สินเช่ือธุรกจิ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สินเช่ือธุรกิจเป็นวงเงินสินเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือใชเ้สริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ 
ซ่ึงลกูคา้สามารถเลือกใชบ้ริการไดห้ลากหลายประเภทสินเช่ือ 

1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking) ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นเงินใหสิ้นเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินใหกู้ท่ี้มีความยดืหยุน่
ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Flexible Loan) บริการหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) เพ่ือคํ้าประกนัการประมูลงาน 
สัญญา ผลงาน และการชาํระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงบริการ e-GP (การให้บริการออกหนงัสือคํ้าประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และบริการรับชาํระเงินค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใตโ้ครงการการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชีกลาง เป็นตน้ เงินให้สินเช่ือโครงการ (Project Finance)  
เงินให้สินเช่ือเพ่ือการนาํเขา้และส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเงิน เพ่ือช่วยให้ลูกคา้มีตน้ทุน 
ทางการเงินอยา่งเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้งทางดา้นตลาดตราสารหน้ีและตลาดทุน (Debt and Capital Market) 
เช่น การออกหุน้กู ้การระดมทุนเพ่ือจดทะเบียนใน ตลท. เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเสนอผลิตภณัฑท่ี์ช่วยบริหารความเส่ียงแก่ลูกคา้ 
เช่น Interest Rate SWAP (IRS) เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย หรือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน ไม่ว่าจะเป็น Forward Contract, Foreign Currency SWAP เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัช่วยอาํนวย 
ความสะดวกแก่ลูกคา้ในการบริหารจดัการดา้นการเงิน (Cash Management) โดยเสนอผลิตภณัฑด์า้นการบริหารเงินสดท่ีช่วย
ตอบสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 

2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Banking) สําหรับลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มนั้น ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้บริการสินเช่ือท่ีมีความยืดหยุน่หลากหลาย โดยจะพิจารณาให้ตามความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละราย เช่น สินเช่ือเติมเตม็ (Top Up Facilities) ซ่ึงเป็นวงเงินพิเศษเพ่ิมเติม สาํหรับลูกคา้วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) เพ่ือใช้
หมุนเวียนในกิจการ หนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) สาํหรับลูกคา้ธุรกิจ หรือลูกคา้บุคคลท่ีมีความตอ้งการใชว้งเงิน 
คํ้าประกนัสินเช่ือในการคํ้าประกนัการดาํเนินงานใหก้บัหน่วยงาน บริษทั ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และบริการ e-GP และ
ธนาคารธนชาตไดส้นบัสนุนโครงการคํ้าประกนัสินเช่ือในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme รวมถึงโครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาต
ยงัใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในการบริหารเงินสด (Cash Management) อีกดว้ย 
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3) กลุ่มลูกค้าธุรกจิขนาดเลก็ (SMEs) ธนาคารธนชาตมีผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ SMEs ซ่ึงเป็นสินเช่ือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10 ลา้นบาท เพ่ือตอบสนองลูกคา้ธุรกิจขนาดเลก็ ไม่วา่จะเป็นเงินกูร้ะยะยาว (Term Loan) วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) วงเงิน 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั (L/G) โดยกระบวนการอนุมติัสินเช่ือและขั้นตอนการปฏิบติังานจะเป็นไป
ตามแนวนโยบายสินเช่ือรายย่อย ธนาคารธนชาตยงัไดร่้วมมือกบับรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”)  
ในการคํ้ าประกันสินเช่ือลูกค้าให้กับธนาคารธนชาต  เ พ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพแต่อาจมีข้อจํากัด 
ดา้นหลกัประกนัท่ีไม่เพียงพอ ทาํใหล้กูคา้มีโอกาสเขา้ถึงสินเช่ือธนาคารธนชาตไดม้ากข้ึน ทั้งน้ี การขายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ SMEs 
น้ี เป็นการขายผา่นช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต เพ่ือให้สาขาท่ีธนาคารธนชาตมีอยู ่เป็นผูดู้แลและให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

การตลาดและการแข่งขนั 

เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก มีลูกคา้เป็นจาํนวนมากและกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศ ธนาคารธนชาตจึงออกแบบ
ให้ขั้นตอนปฏิบติังานและนโยบายสินเช่ือให้เป็นไปตามแบบลูกคา้สินเช่ือรายย่อย รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นการแข่งขนันั้น แมว้า่ตลาดสินเช่ือ SMEs จะมีมูลค่าการตลาดสูง แต่กมี็การแข่งขนัท่ีสูง
ดว้ยเช่นกนั ดงันั้น นอกเหนือจากฐานลูกคา้ท่ีธนาคารธนชาตมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงจะตอ้งดูแลลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้แลว้ ธนาคารธนชาตยงัมุ่งเน้นการหาฐานลูกคา้ใหม่ ๆ ผ่านผลิตภณัฑ์สินเช่ือต่าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ บสย.  
เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัมีการประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือกระตุน้ยอดสินเช่ืออีกดว้ย 

สําหรับกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งเน้น 
การพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีครบวงจร ทั้งผลิตภณัฑ์สินเช่ือ บริการดา้นการคา้
ต่างประเทศ บริการบริหารจดัการดา้นการเงิน ตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

2.2 สินเช่ือเพือ่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเกีย่วกบัรถยนต์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริการสินเช่ือเพ่ือผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรถยนตท่ี์มีความตอ้งการวงเงินกู ้ประเภทวงเงินกูร้ะยะสั้น เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ และวงเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจ หรือลดตน้ทุนทางการเงิน รวมถึง 
เสนอบริการทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ เช่น สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และการใหส้ัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) 
เป็นตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

มุ่งเนน้การให้บริการดา้นสินเช่ือกบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นพนัธมิตรอนัดีในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์บัธนาคาร
ธนชาตเสมอมา โดยธนาคารธนชาตใชฐ้านขอ้มูลท่ีมีอยูพ่ฒันาเคร่ืองมือสาํหรับพิจารณาและกลัน่กรองการอนุมติัสินเช่ือภายใต้
เกณฑ์การควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Credit Scoring) นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
กระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบและช่องทางความสัมพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีธนาคาร 
ธนชาตติดต่อผา่นช่องทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์กลุ่มลูกคา้รถยนตใ์หม่ และผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีธนาคารธนชาตติดต่อ
ผา่นช่องทางธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์หรือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีธนาคารธนชาตติดต่อผา่นช่องทางบริษทั 
ผูใ้ห้บริการประมูลรถยนต ์เป็นตน้ ในส่วนของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และการให้สัญญาเช่าทางการเงิน 
(Financial Lease) ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้การให้บริการบนฐานกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีศกัยภาพและมีความมัน่คงทางการเงินสูง  
โดยพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของช่องทางการขายใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ัว่ประเทศ 
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2.3 สินเช่ือเพือ่การค้าต่างประเทศ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

เป็นการใหบ้ริการครบวงจรในดา้นการคา้ต่างประเทศ เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือนาํเขา้สินคา้ (Import L/C 
Issuance) และการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการนาํเขา้แบบทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) การเป็นตวัแทนในการชาํระเงินค่าสินคา้ตามเอกสาร
เรียกเกบ็ D/P, D/A ใหแ้ก่ผูข้ายในต่างประเทศ การใหสิ้นเช่ือเพ่ือการส่งออกแบบแพคก้ิงเครดิต (Packing Credit) การรับซ้ือและ
ซ้ือลดเอกสารส่งออก (Export Bill Purchased/Discounted) การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill for 
Collection) การออกหนงัสือคํ้าประกนัในประเทศและต่างประเทศ (Letter of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการเงินโอน 
ไปต่างประเทศ และการบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 

การตลาดและการแข่งขนั 

การบริการท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สะดวกรวดเร็ว อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ถือเป็นตวัแปรสําคญัในการส่งเสริม 
ใหลู้กคา้มาใชบ้ริการดา้นธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ โดยธนาคารธนชาตคาํนึงถึงการตอบสนองความตอ้งการและการส่งเสริม
การทาํธุรกรรมของลูกคา้ในภาพรวม มีเป้าหมายการขยายฐานลูกคา้ทั้งท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ธนาคารธนชาตไดส้นับสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือการนาํเขา้ สินเช่ือเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง
ให้แก่ลูกคา้ รวมทั้ งให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเอกสารการคา้ต่างประเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้ ง ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ 
ดา้นการคา้ต่างประเทศให้มีความหลากหลายและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีครอบคลุมอยูใ่นทุกทวีป เพ่ือบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละ
บริการจากธนาคารธนชาต 

2.4 สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
ใชแ้ลว้ ผา่นช่องทางการขายรถยนตโ์ดยผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ และการใหบ้ริการสินเช่ือ Sale and Lease 
Back ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“สินเช่ือธนชาตรถแลกเงิน” ผา่นช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต โดยสินเช่ือรถแลกเงินเป็นสินเช่ือ
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเงินสด ดว้ยวงเงินอนุมติัท่ีสูงกว่าสินเช่ือเงินสดส่วนบุคคลและมีระยะเวลา 
การผ่อนชาํระนานกวา่สินเช่ือบุคคลทัว่ไป ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวดท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการ
ผอ่นชาํระได ้ในปี 2559 ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกท่ีนาํ Credit Bureau Scoring มาใชป้ระกอบการพิจารณา
อนุมติัสินเช่ือภายใตเ้กณฑ์การควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํให้การคดักรองลูกคา้และควบคุมคุณภาพลูกคา้เป็นไปตาม
เกณฑข์องธนาคารธนชาต 

การตลาดและการแข่งขนั 

สภาวะยอดขายรถยนตใ์หม่ภายในประเทศในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.85 อยา่งไร
ก็ตาม ธนาคารธนชาตไดมี้ความร่วมมือทางกลยุทธ์การทาํธุรกิจร่วมกบัผูผ้ลิตรถยนต์ชั้นนาํเพ่ิมข้ึน รวมถึงการออกแคมเปญ
ส่งเสริมการขาย ส่งผลใหส้ัดส่วนการตลาดในสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ของธนาคารธนชาตสูงข้ึน 

ในดา้นของสินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคารธนชาตมีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต เพ่ือการควบคุม
คุณภาพหน้ีท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี ยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการสินเช่ือรถแลกเงินแก่ลูกคา้เดิมของธนาคารธนชาต โดยมีจุดบริการ 
ทางสาขาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศประมาณ 600 สาขา ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตไดท้าํการโปรโมทการใชสิ้นเช่ือรถแลกเงิน
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สาํหรับลูกคา้รถยนตค์นัแรกดว้ย และมีการออกแคมเปญส่งเสริมการขาย “ผอ่นดี มีเงินคืน” มุ่งเนน้ในการแนะนาํความจาํเป็น 
ในการใช้สินเช่ือและประโยชน์จากการผ่อนชาํระตรงตามกาํหนด โดยลูกคา้ท่ีผ่อนชาํระตรงและครบกาํหนดจะไดรั้บคืน
ดอกเบ้ียในปีสุดทา้ยเตม็จาํนวน 

2.5 สินเช่ือบุคคลทีม่หีลกัประกนั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ไดแ้ก่ บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์ธนชาต Home Loan บริการสินเช่ืออเนกประสงค ์ภายใต ้
ช่ือผลิตภณัฑ ์สินเช่ือธนชาตบา้นแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือโฮมพลสั (Home Plus) 

การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและนาํเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุมทุกความ
ตอ้งการของลกูคา้ รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนั โดยมีสายงาน Retail and Small Business 
Product Development เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนอตัราดอกเบ้ีย โดยลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือบ้าน และลูกคา้ท่ีตอ้งการสินเช่ืออเนกประสงค์โดยใช้บ้านเป็นหลกัประกนั ทั้ งน้ี 
ธนาคารธนชาตจดัใหมี้ช่องทางการใหบ้ริการ โดยเจา้หนา้ท่ีทีมขายลกูคา้ผูบ้ริโภค และเครือข่ายสาขาดูแลการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนธุรกิจ และทาํการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ผา่นเครือข่ายสาขา 

2.6 สินเช่ือบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

การให้บริการดา้นสินเช่ือบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนัประเภทสินเช่ืออเนกประสงคท่ี์ไม่ระบุวตัถุประสงค์และระบุ
วตัถุประสงค์ เพ่ือเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความตอ้งการ ตามเง่ือนไข
สินเช่ือท่ีกาํหนดภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1) บัตรเครดิต เป็นวงเงินสินเช่ือในบตัรสาํหรับใชซ้ื้อสินคา้และบริการแทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอนเงินสดได ้
ธนาคารธนชาตมีบตัรเครดิตร่วมกบั VISA และ MasterCard เพ่ือให้บริการบตัรเครดิตหลากหลายประเภท โดยแบ่งตาม
คุณสมบติัของลกูคา้และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการบตัรเครดิต ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

- บัตรเครดิตธนชาต Drive สาํหรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีตอ้งการมีบตัรเครดิต โดยมีสิทธิประโยชน์หลกัในการ
รับส่วนลดในรูปแบบเป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) สาํหรับการเติมนํ้ามนั สูงสุดท่ีร้อยละ 3.5 

- บัตรเครดิตธนชาต MAX Platinum สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการอภิสิทธ์ิ และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ
ความหรูหรา สะดวกสบายในฐานะผูถื้อบตัร และยงัไดรั้บส่วนลดในรูปแบบของจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) สําหรับ 
ทุก ๆ ยอดการใชจ่้ายผา่นบตัร สูงสุดท่ีร้อยละ 0.8 

- บัตรเครดิตธนชาต LIVE Platinum เป็นบตัรเครดิตท่ีมุ่งเนน้กลุ่มผูถื้อบตัรรุ่นใหม่ท่ีสนใจการผอ่นชาํระ 
และสิทธิประโยชน์ในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่ดอกเบ้ียบตัรเครดิตทัว่ไป (ร้อยละ 15) โดยจะยงัคงไดรั้บสิทธิพิเศษระดบัแพลทินมั 

2) บัตรสินเช่ือบุคคลธนชาต (FLASH Plus) เป็นสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล ซ่ึงใหบ้ริการในรูปแบบบตัรสินเช่ือ
บุคคล ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“FLASH Plus” เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเนน้ความสะดวกและรวดเร็วในการถอน ผ่อน โอน ทุกโอกาส  
ดว้ยบริการหลกั ๆ ดงัน้ี 

- บริการโอนเงนิผ่อนสบาย (Sabai Cash) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี ผอ่นชาํระคืนสูงสุด 60 เดือน 
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- บริการเงนิสดส่ังได้ (Cash Transfer) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี เง่ือนไขจ่ายคืนขั้นตํ่าร้อยละ 3 

- บริการเงินสดกดทันที (Cash Advance) ไดท้ัว่โลก 24 ชัว่โมง ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนดว้ยเง่ือนไขจ่ายคืน
ขั้นตํ่าร้อยละ 3 

- บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) ผอ่นชาํระสินคา้และบริการ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ผอ่นชาํระคืนสูงสุด  
60 เดือน 

3) สินเช่ือสารพัดนึก Flash Plus SPN เป็นสินเช่ืออเนกประสงคว์งเงินกูเ้พ่ิมเติมให้แก่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนต ์
ของธนาคารธนชาตท่ีมีประวติัการผ่อนชาํระดี โดยลูกคา้สามารถผ่อนชาํระเป็นรายเดือนเท่า ๆ กันทุกเดือนตามกาํหนด
ระยะเวลา ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน ดว้ยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท ภายใตว้งเงินของสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล 
Flash Plus 

4) สินเช่ือสําหรับพนักงานในโครงการพเิศษ (Welfare Loan) เป็นสินเช่ือท่ีให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการกบัธนาคารธนชาต 

5) สินเช่ือเพือ่การศึกษา (Scholar Loan) เป็นสินเช่ือท่ีระบุวตัถุประสงคช์ดัเจน เพ่ือชาํระค่าเล่าเรียน หรือค่าใชจ่้าย
ในการศึกษาตามหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

6) สินเช่ือบําเหน็จคํ้าประกัน เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์โครงการพิเศษสําหรับกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการ ผูรั้บบาํนาญ 
รายเดือนผา่นกรมบญัชีกลาง 

7) สินเช่ือบุคคล FLASH O/D (Unsecured FLASH O/D) เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี (Over Draft) ท่ีไม่มีหลกัทรัพย์
ค ํ้ าประกนั ธนาคารธนชาตจะให้บริการสําหรับลูกคา้คนสําคญัของธนาคารธนชาต เพ่ือนาํวงเงินไปใช้โดยมีวตัถุประสงค ์
ในการลงทุนในธุรกิจ 

การตลาดและการแข่งขนั 

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินเช่ือรายยอ่ยท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Lending Product) กาํหนดกลยทุธ์ทางการแข่งขนั 
บนพ้ืนฐานความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายเป็นสําคญั ทั้งในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ การนาํเสนอแคมเปญ
ทางการตลาด ช่องทางการบริการ และวิธีการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย โดยใหลู้กคา้
เลือกไดต้ามความเหมาะสมตามช่วงอาย ุ(Life Stage) และวิธีการดาํเนินชีวิต (Life Style) โดยเนน้การส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย 
สามารถใชไ้ดต้ามเง่ือนไขจริง ไม่ยุง่ยาก และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือการเขา้ถึงลูกคา้ในฐานะ
ผลิตภณัฑใ์นชีวติประจาํวนั (Everyday Needs) 

กลุ่มที ่3 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

รองรับการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายยอ่ยอตัโนมติั (ATS) บริการโอนเงินรายใหญ่
ระหวา่งธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงินรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร (Bulk Payment System) บริการรับชาํระเงินค่าสินคา้
หรือบริการ (Bill Payment) บริการบตัรเดบิต นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาระบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ไดแ้ก่ 
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- บริการ Thanachart Connect Mobile Banking Application 

- บริการ Thanachart iNet 

- บริการ Thanachart SMS Alert 

- ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตแคชแบก็ / บตัรเดบิตชวัร์ 

การตลาดและการแข่งขนั 

รองรับการให้บริการไดท้ั้งบริษทัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ รวมถึงลูกคา้บุคคลท่ีมีความตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการ
ทาํธุรกรรม โดยเนน้กลยทุธ์ในการขายผา่นช่องทางสาขาแบบ Cross Selling และ Up-selling สาํหรับกลุ่มลูกคา้บุคคล อีกทั้งยงัมี
การเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมช่องทางในการให้บริการต่อไป เพ่ือให้ดึงดูดใจลูกคา้มากยิ่งข้ึน เนน้การเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก
รวดเร็ว และความปลอดภยัของการให้บริการ และสามารถรับเงินไดภ้ายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งโอน ทั้งน้ี ลูกคา้ยงัสามารถ
สอบถามการใชบ้ริการไดจ้ากสาขาและบริการ Contact Center 1770 ไดอี้กดว้ย ธนาคารธนชาตไดเ้ปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1. บริการโมบายแบงก์ก้ิงสําหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา ให้บริการการเช็คยอดบญัชีเงินฝาก รายละเอียดการเดินบญัชี 
ตรวจสอบ และชาํระสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ สินเช่ือบา้น สินเช่ือส่วนบุคคล บญัชีบตัรเครดิต และบตัรกดเงินสด FLASH Plus  
ซ้ือ ขาย สับเปล่ียนกองทุนรวมของ บลจ. ธนชาต รวมทั้งการขอรายงานเครดิตจากเครดิตบูโร การชาํระค่าบริการ ค่าสินคา้ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใตแ้นวคิด “ต่อติดทุกกา้วของชีวิต” ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนกท็าํธุรกรรมไดส้ะดวกรวดเร็วทนัใจ ตลอดทุกท่ี
ทุกเวลา 

2. บริการอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์งสาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ เช่น สอบถาม
ยอดคงเหลือในบญัชี โอนเงินภายในและระหวา่งธนาคาร ตลอดจนชาํระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ เพ่ิมอีกหน่ึงช่องทาง 

3. บริการแจ้งขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการเงินผ่านระบบ SMS โดยจะแจ้งผลการทาํรายการไปยงัหมายเลข
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีลงทะเบียนไวก้บัธนาคารธนชาต ไม่วา่จะเป็นการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชัว่โมง 

4. มอบบริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของบัตรเดบิตแคชแบ็กตลอดปี 2559 ทั้ งความคุม้ค่าจากการบริการรับเงินคืน 
เขา้บญัชีทุกยอดการใชจ่้ายผา่นบตัร และความปลอดภยัสูงสุดแก่ผูถื้อบตัรดว้ยเทคโนโลยชิีพ EMV ท่ีช่วยป้องกนัการโจรกรรม
ขอ้มูลบตัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารธนชาตไดอ้อกบตัรเดบิตชวัร์ ภายใตส้โลแกน  
“เจ็บไม่กลวั...บตัรชวัร์จ่าย” ท่ีนอกจากจะไดรั้บบริการพิเศษท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ผูถื้อบตัรยงัจะไดรั้บความคุม้ครองอุบติัเหตุ
ดว้ยวงเงินสูงสุด 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่อคร้ัง ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง ตลอด 24 ชัว่โมง 
ทัว่โลก โดยไม่ตอ้งสาํรองจ่ายเม่ือเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลคู่สัญญากวา่ 300 แห่งทัว่ประเทศไทย 

กลุ่มที ่4 บริการธุรกจิการชําระเงนิและร้านค้ารับบัตร 

4.1 บริการธุรกจิการชําระเงนิ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธุรกิจบริการ BIN (Bank Identification Number) Spornsor คือ การร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารในฐานะสมาชิกของ 
ผูใ้ห้บริการเครือข่าย (Visa / MasterCard) และผูใ้ห้บริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet Service Provider) ในการ 
ออกบตัรพรีเพดท่ีมีตราสัญลกัษณ์ Visa หรือ MasterCard เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถชาํระ 
ค่าสินคา้และบริการ ณ ร้านคา้รับบตัรทัว่โลกท่ีรับชาํระดว้ยบตัร Visa หรือ MasterCard โดยลกัษณะบตัรพรีเพด แบ่งเป็น  
2 ประเภท ดงัน้ี 
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1. บัตรเสมือน (Virtual Prepaid Card) คือ บตัรพรีเพดท่ีอยูใ่นรูปแบบของบตัรอิเล็กทรอนิกส์บน e-Wallet 
Application โดยผูถื้อบตัรสามารถใชช้าํระค่าสินคา้หรือบริการไดท่ี้ร้านคา้ออนไลน์เท่านั้น 

2. บัตรพลาสติก (Physical Prepaid Card) คือ บตัรพรีเพดท่ีผูถื้อบตัรสามารถใชช้าํระค่าสินคา้หรือบริการได ้
ทั้งร้านคา้ทัว่ไป และร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีตราสัญลกัษณ์ Visa หรือ MasterCard 

โดยบตัรพรีเพดทั้ง 2 ประเภทน้ี เหมาะสําหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ วยัรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนท่ีไม่สามารถ
เขา้ถึงการสมคัรบตัรเครดิตได ้

การตลาดและการแข่งขนั 

ธุรกิจการชาํระเงิน มีการพฒันาการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ มากข้ึน ทั้งจากผูใ้ห้บริการรายเดิม และผูใ้ห้บริการ 
รายใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจสูงข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ธนาคารธนชาตจึงมุ่งเนน้
สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันาบริการ เพ่ือใหก้า้วทนักระแสโลกดิจิตอล และการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและ
ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 

4.2 บริการร้านค้ารับบัตร 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ผลิตภณัฑ์บริการร้านคา้รับบตัร ให้บริการรองรับการชาํระเงินผ่านช่องทางการรับชาํระเงิน โดยแบ่งตามประเภท
ร้านคา้และธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองรับรูดบัตร (EDC) เหมาะกบักลุ่มธุรกิจร้านคา้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ท่ีมีความตอ้งการและ
ปริมาณการทาํธุรกรรมชาํระเงินผ่านเคร่ืองรับรูดบตัรเป็นจาํนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท และ
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

2. ผลติภัณฑ์เคร่ืองรับรูดบัตรแบบเคลือ่นที่ Pay’ n Go (mPOS) เหมาะกบัธุรกิจร้านคา้ขนาดเลก็ท่ีมีปริมาณการทาํ
ธุรกรรมการชาํระเงินต่อเดือนเป็นจาํนวนไม่มาก รวมถึงธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ท่ีทาํธุรกิจท่ีมีตวัแทนหรือพนกังานขาย 
เพ่ือสะดวกต่อการออกพ้ืนท่ีและสามารถปิดการขายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

3. บริการช่องทางการชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ (Thanachart Payment Gateway) เหมาะกบักลุ่มธุรกิจแบบ  
e-Commerce เช่น สายการบิน และร้านคา้ออนไลน์ เป็นตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

ผลิตภณัฑบ์ริการร้านคา้รับบตัร มุ่งเนน้ขยายธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการทาํธุรกิจ และยงัเปิดกวา้งให้กบั
ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมองหาตวัช่วยในการบริหารจดัการเงิน โดยธนาคารธนชาตมีการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือหา
ร้านคา้ใหม่ ๆ รวมถึงการออกรายการส่งสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ อีกทั้งยงัสร้างความมัน่ใจในการ
ใชผ้ลิตภณัฑข์องธนาคารธนชาต 
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4.3 บริการตวัแทน รับ - ส่ง เงนิด่วน เวสเทร์ิน ยูเน่ียน (Western Union) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริการรับและส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายระบบเวสเทิร์น ยูเน่ียน ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัระดบั
สากล สามารถรับและส่งเงินไดก้วา่ 200 ประเทศ 

การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ให้กบัลูกคา้เป็นหลกั โดยเพ่ิมช่องทางการรับและ 
ส่งเงินผา่นตู ้ATM ซ่ึงลกูคา้สามารถรับและถอนเงินไดอ้ยา่งง่ายดายท่ีตู ้ATM ธนาคารธนชาตทัว่ประเทศ 

กลุ่มที ่5 บริการด้านอืน่ ๆ 

5.1 บริการธุรกจิปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการซ้ือขายธนบตัรต่างประเทศ Travellers’ Cheques รวมถึงการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศทนัที และการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือธุรกรรมของลูกคา้ทางดา้นการคา้ต่างประเทศ และเพ่ือการโอนเงินตราต่างประเทศเขา้/ออก 
สําหรับการรับและชาํระค่าสินคา้และบริการเพ่ือบุคคลธรรมดา รวมถึงการเปิดบญัชีเงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) 
เป็นตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตไดมี้การขยายเครือข่ายสาขาและสํานกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ครอบคลุมการให้บริการ 
แก่นกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวไปยงัทัว่ประเทศ รวมถึงการปรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยอิงกบัการเคล่ือนไหว
ของเงินตราต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสาํคญั ทาํใหล้กูคา้ของธนาคารธนชาตไดร้าคาท่ีทนัต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 

5.2 บริการงานสนับสนุนธุรกจิหลกัทรัพย์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (Fund Supervisor) เป็นผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้(Bondholder Representative) และเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละตวัแทนชาํระเงิน (Registrar and Paying Agent) 

การตลาดและการแข่งขนั 

เพ่ือเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนของการให้บริการเป็นผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นและผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารธนชาตใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารการเงินและการลงทุน
แก่กองทุนต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ผลิตภณัฑด์า้น Cash Management เป็นตน้ ส่วนบริการผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และนายทะเบียน
หลกัทรัพยแ์ละตวัแทนชาํระเงิน ธนาคารธนชาตอาศยัเครือข่ายธุรกิจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัฐานลูกคา้ของธนาคารธนชาต 
ในการขยายการบริการดงักล่าว 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตวัท่ีร้อยละ 2.9 ในปีก่อน  
โดยไดรั้บแรงสนับสนุนหลกัจากภาคบริการท่องเท่ียวซ่ึงพ่ึงพิงอุปสงค์ของนักท่องเท่ียวต่างชาติ การใชจ่้ายและการลงทุน 
ของรัฐบาล ในขณะท่ีภาคการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภายในประเทศปรับตวัดีข้ึนเล็กนอ้ยแต่ยงัมีขอ้จาํกดัจากภาวะ
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หน้ีสินของภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) ปัญหาภยัแลง้และการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกั ถึงแมว้่า
ภาคบริการท่องเท่ียวโดยรวมเติบโตดีแต่ก็ไดรั้บผลกระทบระยะสั้นจากการปราบปรามธุรกิจท่องเท่ียวผิดกฎหมาย และการงด
กิจกรรมร่ืนเริงในช่วงปลายปี ส่วนการใชจ่้ายของรัฐบาลเป็นไปเพ่ือรักษาระดบัการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการจดัสรร 
เงินงบประมาณเพ่ือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในโครงการดา้นการคมนาคมขนส่งและดา้นการบริหารจดัการนํ้ า 
การดาํเนินมาตรการการเงินการคลงัเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฐานราก 
เช่น มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวและการบริโภคของประชาชนในช่วงเทศกาลสาํคญั มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย ์มาตรการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ผูมี้รายไดน้้อย โครงการเพ่ิมความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ และมาตรการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาภยัแลง้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี ภาคการส่งออกสินคา้ท่ีเคยเป็นเคร่ืองจกัรสําคญั 
ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยยงัซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ในขณะท่ีสินคา้ส่งออกบางประเภทมีความสามารถ
ในการแข่งขนัในตลาดโลกลดลง อนัเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตเพ่ือการส่งออก เช่น ตน้ทุนแรงงานสูง และ
ประสิทธิภาพแรงงานอยูใ่นระดบัตํ่า 

แมว้่าเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ค่อนขา้งมีเสถียรภาพโดยจะเห็นไดจ้ากอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2559  
อยู่ในระดบัตํ่าท่ีร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัร้อยละ -0.9 ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยตามการฟ้ืนตวัของอุปสงค์ภายในประเทศ 
ซ่ึงทาํใหร้าคาสินคา้โดยทัว่ไปปรับเพ่ิมข้ึน และอตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีร้อยละ 0.97 เท่านั้น สาํหรับเสถียรภาพภายนอก
ประเทศนั้น เศรษฐกิจไทยยงัคงเกินดุลบญัชีเดินสะพดัอย่างต่อเน่ืองตามรายรับภาคการท่องเท่ียว แต่ขาดดุลบญัชีเงินทุน
เคล่ือนยา้ย ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการไปลงทุนในต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทย และการลดการลงทุนของนักลงทุน
ต่างประเทศตามการคาดการณ์การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจในปี 2560 นั้น ธุรกิจธนาคารพาณิชยย์งัตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ซ่ึงจะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยคาดวา่การดาํเนินนโยบายการเงินของ ธปท. จะไดรั้บแรงกดดนัเงินเฟ้อดา้นตน้ทุน
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการปรับข้ึนค่าจ้างขั้นตํ่าอีก 5 - 10 บาท ใน 69 จังหวดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และ
ขอ้ตกลงลดกาํลงัการผลิตขององค์กรกลุ่มประเทศผูผ้ลิตนํ้ ามันเพ่ือการส่งออก (OPEC) และประเทศนอกกลุ่ม OPEC  
(Non-OPEC) ซ่ึงจะมีผลทาํให้ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึนในระยะต่อไป อย่างไรก็ดี สําหรับปี 2560 ธปท. ยงัคง 
ใชก้รอบอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทั้งปีท่ีร้อยละ 2.5 ± 1.5 และเป็นเป้าหมายนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง ซ่ึงจะช่วย
รักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของประเทศ ส่วนปัจจัยเส่ียงภายนอกประเทศท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
ประกอบดว้ยความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจดา้นต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเส่ียง
ทางการเงิน การดาํเนินนโยบายทางการเงิน และการชะลอตวัของเศรษฐกิจในยโุรปและจีน ซ่ึงจะกระทบต่อภาคการคา้ระหวา่ง
ประเทศ การดาํเนินนโยบายการเงินและการคลงัของไทย และสร้างความผนัผวนต่อตลาดการเงินไทยและการเงินโลก  
อย่างไรก็ดี ธปท. คาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ในปี 2560 โดยจะไดรั้บแรงสนับสนุนหลกั 
จากการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ เช่น โครงการ
รถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย โครงการพฒันาทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวยแ์ละทางยกระดบั เป็นตน้ การดาํเนิน
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้น การเติบโตต่อเน่ืองของภาคธุรกิจท่องเท่ียว และการปรับตวัดีข้ึนของภาคการส่งออกสินคา้
ตามแผนผลกัดนัการส่งออกสินคา้และบริการของกระทรวงพาณิชยปี์ 2560 ซ่ึงเนน้ธุรกิจอาหาร วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองมือแพทย ์ 
บริการสุขภาพและบนัเทิง และธุรกิจบริการโลจิสติกส์ อยา่งไรกดี็ การลงทุนภาคเอกชนจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้ศรษฐกิจ
ไทยขยายตวัไดเ้พ่ิมข้ึนและเขม้แขง็ 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงเปราะบางและเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตวัอย่างชา้ ๆ ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีแผนงานในการ
ติดตามและทบทวนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง 
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การขยายตวัของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศ ความสามารถในการชาํระหน้ีของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขนัและการปรับตวัของภาคเอกชนสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
พฒันาการในตลาดการเงินโลกและการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ การดาํเนินนโยบายการเงินและการคลงัของไทย 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศเศรษฐกิจหลกัต่าง ๆ ปัญหาดา้นธรรมาภิบาลของธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นสหรัฐฯ และ 
ทวีปยโุรป รวมถึงความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitcal Risk) โดยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
โดยรวมของภาคเศรษฐกิจและความผนัผวนในตลาดการเงินของไทย 

สาํหรับโอกาส (Opportunity) ในการประกอบธุรกิจในปี 2560 นั้น ภาครัฐยงัคงมีบทบาทสาํคญัในการกระตุน้และขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของไทยโดยรวมผา่นการลงทุนในโครงการพฒันา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้า 
ส่วนต่อขยาย โครงการพฒันาทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย ์โครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์
ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) ฯลฯ ซ่ึงสอดรับกบัแผนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งน้ี ภาครัฐไดส้นับสนุนให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) พร้อมทั้งดาํเนินมาตรการ PPP Fast Track ในการเร่งรัด ลดขั้นตอน 
และกรอบระยะเวลาการอนุมติัโครงการ เพ่ือสนับสนุนให้เอกชนมาร่วมลงทุนและดาํเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน สนบัสนุนและกระตุน้การลงทุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 
เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์รวมถึงภาคการผลิต ธุรกิจการคา้และบริการกบัประเทศเพื่อนบา้น (Cambodia, 
Laos, Myanmar, Vietnam: CLMV) ตามเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจแนวใต ้(Southern Economic Corridor: SEC) 

นอกจากนั้น การขบัเคล่ือนแผนพฒันาดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Thailand Digital Economy and Society 
Development Plan) ระยะท่ี 1 ในปี 2560 จะมีการลงทุนและพฒันาฐานรากเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital 
Foundation) เช่น การลงทุนติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทัว่ประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหวา่งประเทศ การส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลเกิดใหม่ (Tech Start-ups) บนพ้ืนฐานของการสร้างสรรคน์วตักรรม เป็นตน้ และ 
การพฒันาระบบการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment System) นบัเป็นกา้วยา่งสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ 
การทาํธุรกรรมหลากหลายรูปแบบกบัหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ประชาชน และธนาคารพาณิชย ์ในอนาคตผ่านช่องทาง
บริการแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่มีขอ้จาํกดัเชิงกายภาพหรือเชิงพ้ืนท่ี อีกทั้งการเขา้มาให้บริการทางการเงินของผูป้ระกอบการ 
FinTech (Financial Technology) จะเติมเตม็ช่องวา่งในการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย ์นบัเป็นทั้งโอกาสและ
ความทา้ทายของธุรกิจภาคการเงิน 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน 

ในปี 2559 ระบบธนาคารพาณิชยต์อ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากปัจจยัภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยแ์ละสถานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจเอกชนท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารธนชาต 
เช่น ภาวะหน้ีสินครัวเรือนและปัญหาภยัแลง้ท่ีกระทบต่อกาํลงัซ้ือของลูกคา้ ปัญหาทวัร์ผิดกฎหมายซ่ึงกระทบธุรกิจท่องเท่ียว
และธุรกิจต่อเน่ือง การงดกิจกรรมร่ืนเริง ส่ิงบนัเทิงและโฆษณาในช่วงปลายปี การเขา้มาของผูใ้ห้บริการทางการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคาร (Non-bank) ท่ีมุ่งเนน้เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ภยัคุกคามดา้นความมัน่คงไซเบอร์ (Cybersecurity) ภาวะ 
ชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกัซ่ึงกระทบต่อภาคการคา้ระหว่างประเทศ ความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน 
จากผลประชามติขององักฤษเพ่ือออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป (BREXIT) การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 
และความกังวลของนักลงทุนต่อการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบใหม่ ๆ เช่น การกาํกบัดูแลดา้นเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9) 

แมว้่าระบบธนาคารพาณิชยต์อ้งเผชิญความทา้ทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายดา้น แต่ยงัคงมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ท่ีแขง็แกร่งซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากเงินกองทุนและเงินกนัสาํรองฯ ท่ีอยูใ่นระดบัสูง นอกจากนั้น ระบบธนาคารพาณิชยย์งัคงเป็นแหล่ง
เงินทุนสาํคญัของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน โดยจะเห็นไดจ้ากการขยายตวัของปริมาณสินเช่ือจาก 13,218,274 ลา้นบาท ในปี 
2558 เป็น 13,627,117 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.10 ในปี 2559 และสามารถสร้างผลกาํไรสุทธิรวมไดสู้งถึง 198,997  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีผลกาํไร 192,137 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพในการสร้างรายไดข้องบุคลากร จึงเป็นปัจจยัฉุดร้ังสาํคญัต่อผลประกอบการของธนาคารพาณิชย ์

ในปี 2560 ธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมจะยงัคงยึดแนวทางการบริหารองคก์รและการดาํเนินธุรกิจแบบลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง 
(Customer Centricity) โดยนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินอยา่งครบวงจร (Universal Banking) ท่ีสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม โดยช่องทางการให้บริการผา่น Digital Platform จะมีบทบาทสาํคญัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตาม 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกคา้ ซ่ึงเน้นการทาํธุรกรรมทางการเงินไดค้รบวงจรโดยไม่ตอ้งไปท่ีสาขาของธนาคารและ 
สอดรับกบันโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล ฉะนั้น ธนาคารพาณิชยจ์ะเนน้การพฒันาและปรับใช้
เทคโนโลยดิีจิตอล (Digital Technology) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการทางการเงิน ทั้งทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) 
และผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Banking) เช่น การพฒันาแอปพลิเคชนั (Application) เพ่ือช่วยให้ลูกคา้สามารถ 
ทาํธุรกรรมทางการเงินไดห้ลากหลายรูปแบบ รวดเร็ว ปราศจากความยุง่ยาก และสามารถมัน่ใจในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัของ
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผูใ้ช้บริการ นอกจากนั้ น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จะให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพ 
การทาํงาน (Productivity) ของบุคลากรและการบริหารตน้ทุนอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิม 
ช่องทางการใหบ้ริการและเติมเตม็ช่องวา่งการใหบ้ริการของธนาคาร 

สาํหรับแนวโนม้การแข่งขนัของธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นปี 2560 นั้น การแข่งขนัในการระดมเงินฝากและการใหสิ้นเช่ือจะมี
ความเขม้ขน้มากข้ึนตามการคาดการณ์การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย และการขยายการลงทุนภาคเอกชนเพ่ือรองรับโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล แมว้า่ธนาคารพาณิชยเ์นน้ขยายฐานลูกคา้ดว้ยการสร้างประสบการณ์ท่ีดีและความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน
กบัลูกคา้ ดว้ยรูปแบบการแข่งขนัท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) ธนาคาร
พาณิชย ์ก็ยงัตอ้งให้ความสาํคญักบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือท่ีหลากหลาย อนัมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงิน ซ่ึงธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงน้ีควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการ
ตน้ทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาคุณภาพสินทรัพยใ์นระยะต่อไป 

ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตในปี 2559 

 ในปี 2559 ธนาคารธนชาตยงัคงให้ความสาํคญักบัการปรับโครงสร้างสินเช่ือเพ่ือสร้างสมดุลดว้ยการขยายฐานลูกคา้
สินเช่ือไปในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือต่าง ๆ ของธนาคารธนชาตท่ีนอกเหนือจากสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ไม่วา่จะเป็นสินเช่ือธุรกิจลูกคา้
รายใหญ่ สินเช่ือธุรกิจลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือลูกคา้รายย่อย สินเช่ือบตัรเครดิต และสินเช่ือ
ส่วนบุคคล พร้อมทั้งการนาํเสนอบริการทางการเงินแบบครบวงจร (Total Financial Solution) แก่ลูกคา้ โดยมุ่งเนน้การนาํเสนอ
และการพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกนักบับริษทัในเครือ เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั ผลิตภณัฑห์ลกัทรัพย ์และ
ผลิตภณัฑ์กองทุนรวม เป็นตน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตท่ีธนาคารธนชาตไดร่้วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษทั  
พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) อนันาํไปสู่การสร้างนวตักรรมทางผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 ธนาคารธนชาตยงัคงพฒันาระบบการทาํงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการปรับปรุงให้ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รองรับ 
การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์ และช่องทางการขายให้สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน เช่น การพฒันา
ระบบบริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking Application) ท่ีเรียกวา่ Thanachart Connect ระบบ
การรับเงินโอนเงิน ท่ีเรียกวา่พร้อมเพย ์(PromptPay) เพ่ือสนบัสนุนโครงการระบบชาํระเงินของประเทศ ระบบอนุมติัสินเช่ือ 
(Origination Manager System: OM) ใหมี้ความสมบูรณ์และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ชง้านอยา่งแทจ้ริง ระบบการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือ T-Advisor ซ่ึงจะช่วยทาํให้ธนาคารธนชาตรู้จกัลูกคา้มากข้ึนแบบ 360 องศา ระบบติดต่อลูกคา้ 
Predictive Dialer สาํหรับส่วนงาน Contact Center (Outbond) Telesales และระบบ Collection ใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว 

 ธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการร่วมพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการชาํระเงินของ
ประเทศไทย ดว้ยการติดตั้งเคร่ืองรับบตัรร่วมกนักว่า 400,000 เคร่ือง ทัว่ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชาํระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล (National e-Payment Master Plan) ซ่ึงจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการร้านคา้สามารถติดตั้งเคร่ืองรับบตัรไดใ้นราคาท่ีถูกลง มีภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมจากการติดตั้งเคร่ือง 
รับบตัรลดลง 

 จากการท่ีธนาคารธนชาตไดมี้การจดัทาํโครงการ Staff Segmentation ตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึง
ความสามารถ จุดแข็ง และจุดอ่อนของพนักงานอย่างแทจ้ริงนั้น ธนาคารธนชาตยงัคงให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้การบริหารงานบริการ การบริหารงานขาย และการบริหารบุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
โดยในปี 2559 ธนาคารธนชาตไดจ้ดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารการขายและการบริการของสาขา พฒันาทกัษะเร่ือง Sales 
Conversation การให้ความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑต่์าง ๆ และการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ โดยเนน้ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั 
รวมทั้งการพฒันาเร่ืองมาตรฐานการบริการท่ีสาขา (TBank Service Standard) ใหเ้ป็นในรูปแบบเดียวกนัทัว่ประเทศ ตลอดจน 
มีการทบทวนแผนงานต่าง ๆ ดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น แผนการฝึกอบรม ระบบการ Coaching ระบบ E-learning และริเร่ิม
โครงการ Talent Management เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถดา้นบุคลากรใหส้ามารถแข่งขนัได ้นอกจากนั้น ธนาคารธนชาต 
ไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการให้บริการขอ้มูล
แก่พนกังานบนระบบปฏิบติัการ HRIS 9.2 เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นพลงัขบัเคล่ือน 
ใหธ้นาคารธนชาตบรรลุภารกิจและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 ธนาคารธนชาตไดมี้การเนน้ย ํ้าให้ผูบ้ริหารในทุกภาคส่วน ตระหนกัถึงการส่ือสารภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพ่ือให้พนกังานในทุกระดบัชั้นเขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีธนาคารธนชาตมุ่งมัน่จะไปถึง และเพ่ือสะทอ้นออกไปสู่การบริการลูกคา้
อย่างมืออาชีพ ทั้ งน้ี ในปีท่ีผ่านมามีการส่ือสารภายนอกเพื่อสร้างการจดจาํและความประทับใจผ่านหลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้เขา้ถึงรูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) ของลูกคา้ในปัจจุบนั เช่น โซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งผา่นกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจแลว้ ธนาคารธนชาตยงัไดรั้บมอบรางวลั “สุริยศศิธร” ชนะเลิศประเภทปฏิทิน
ตั้งโตะ๊ และรางวลัรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์จากสมาคมนกัประชาสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย โดยปฏิทินท่ีจดัทาํข้ึนเป็นการถ่ายทอดขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ชาติไทยลงปฏิทินในช่ือชุด “รัตนโกสินทร์ 
๒๓๔ ปี ใตร่้มพระบารมี จกัรีวงศ”์ ภายใตแ้นวคิด “ส่งต่อคุณค่าผา่นกาลเวลาดว้ยเทคโนโลยลี ํ้าสมยั” โดยใชเ้ทคนิคนวศิลป์ (Art 
Nouveau) และภาพวาดดว้ยคอมพิวเตอร์ (Digital Painting) ผนวกกบัเทคโนโลยลี ํ้าสมยั AR Code 
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ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาตเปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง 

หากเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น ธนาคารธนชาตนับไดว้่าเป็นธนาคารหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในระยะยาว  
โดยในปี 2559 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 950,511 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของสินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในประเทศไทย โดยธนาคารธนชาตมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิทั้งส้ิน 666,909 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.20  
ของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิรวมของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย การท่ีธนาคารธนชาตมีสินเช่ือโดยรวม
ลดลงเลก็นอ้ยจากปีท่ีผา่นมาเป็นเพราะความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับโครงสร้างพอร์ตสินเช่ือของธนาคารธนชาตเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทนสูงสุด และรักษาคุณภาพสินทรัพยใ์ห้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยจะเห็นไดจ้ากสัดส่วน
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.29 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 2.84  
เม่ือส้ินปีก่อน พร้อมทั้งไดก้นัสํารองเพิ่มข้ึนและทาํให้อตัราส่วนสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
(Coverage Ratio) ของธนาคารธนชาตเติบโตข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 151.16 จากร้อยละ 119.42 ในปี 2558 นอกจากน้ี ในปี 2559 
ธนาคารธนชาตมีเงินฝากและเงินกูย้ืมรวม 725,966 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน อนัเป็นผลจากหุ้นกูร้ะยะสั้นครบกาํหนด
ในปี 2559 แต่ธนาคารธนชาตยงัสามารถขยายฐานเงินฝากโดยเฉพาะลูกคา้รายย่อยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยสัดส่วน 
เงินฝากของธนาคารธนชาตต่อเงินฝากทั้งหมดของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 5.90 

หากพิจารณาดา้นความแข็งแกร่ง ธนาคารธนชาตมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูใ่นระดบัสูงถึงร้อยละ 19.15  
ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียของธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดท่ีร้อยละ 17.44 และสูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนดไว ้อีกทั้งยงัสามารถรักษาระดบั
สินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) สูงกวา่ร้อยละ 
100 ซ่ึงทาํให้ธนาคารธนชาตมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไว ้
โดยรวมแลว้การท่ีธนาคารธนชาตรักษาคุณภาพสินทรัพยไ์ดดี้อยา่งต่อเน่ือง มีความเขม้แข็งของเงินกองทุนและงบดุล จึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหธ้นาคารธนชาตมีความพร้อมท่ีจะเติบโตอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยนืในระยะยาว 

นอกเหนือจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินและบริการอนัดีเยี่ยมให้แก่ลูกคา้ผ่านช่องทางสาขาและอินเทอร์เน็ต หรือ 
“Thanachart iNet” แลว้ ธนาคารธนชาตยงัไดพ้ฒันาและเพ่ิมช่องทางผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking) เพ่ือรองรับ
ธุรกรรมออนไลน์ผา่นโมบายแอปพลิเคชนัภายใตช่ื้อ Thanachart Connect และมีแผนท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชนัอยา่งต่อเน่ือง  
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมในทุกช่องทางและแบบครบวงจร (Total Financial Solution) เช่น  
การทาํธุรกรรมซ้ือขายกองทุนรวมและหลกัทรัพย ์การสมคัรขอสินเช่ือผ่านแอปพลิเคชนั เป็นตน้ ภายใตน้โยบายความมัน่คง
ปลอดภยัของขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

สําหรับด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการนั้ น ธนาคารธนชาตได้มีการพฒันาและปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั เพ่ือเช่ือมโยงกระบวนการทาํงานต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั ตลอดจน
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการให้คาํปรึกษา
แก่ลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้มีประสบการณ์ท่ีดีจากการใชบ้ริการทางการเงินของธนาคารธนชาต 

นอกจากน้ี ภายใตก้ารเป็นพนัธมิตรและความร่วมมือกนักบัสโกเทียแบงก ์ธนาคารธนชาตมีแนวทางท่ีจะปรับใชน้วตักรรม
ทางดา้นเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และการให้บริการแบบใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลของสโกเทียแบงก ์
มาเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของธนาคารธนชาต และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารธนชาตใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 25 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพย  ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย  ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 (Full Service) ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือตนเอง ส่วนธุรกิจจดัการลงทุน ให้บริการโดย บลจ. ธนชาต ประกอบธุรกิจ
จดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าคา้หลกัทรัพย  ์และธุรกิจ 
วาณิชธนกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บล. ธนชาต มีสาํนกังานสาขาทั้งหมด 34 สาขา โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์หลกัทรัพย ์
แก่ลูกคา้เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคา้สถาบนั  
ทั้งในและต่างประเทศ 

2. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสาร
อนุพนัธ์ 

3. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) ใหบ้ริการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์สาํหรับ
ลกูคา้ท่ีมีความประสงคต์อ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

4. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrant: DW) เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการ
ลงทุนใหก้บัลกูคา้ในการเพ่ิมสภาพคล่อง และกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

5. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูล 
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ี บล. ธนชาต เป็นตวัแทน 

6. ท่ีปรึกษาทางการเงินและจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย
และรับประกนัการจาํหน่าย ผูร่้วมจดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

7. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการใน 3 ลกัษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหลกัทรัพย ์นายทะเบียน
ผูถื้อหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ 
แก่กรรมการ หรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program: ESOP) 

8. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Equity-Linked Notes) เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการลงทุน 
ท่ีหลากหลายใหก้บัลกูคา้มากยิง่ข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือทางเลือกในการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

1. ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยเร่งการฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจากปี 2558 ขณะท่ีดชันีราคาหุ้นไทยปรับตวัข้ึนไดดี้ร้อยละ 19.80 
ท่ามกลางความผนัผวนของปริมาณการซ้ือขาย และดชันีราคาหุน้ จากปัจจยัทางการเมืองท่ีสาํคญัทั้งในและต่างประเทศ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 25 

ในช่วงปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้น ยงัคงสร้างความทา้ทายให้กบั
ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยโดยรวม ทั้งปริมาณการซ้ือขายและดชันีราคาหุน้ 

ปัจจัยภายนอกประเทศ ส่วนใหญ่สร้างความผนัผวนให้กับตลาดหลกัทรัพยไ์ทย แต่โดยรวมช่วยหนุนดชันีราคา 
หุน้ไทยให้ปรับข้ึนไดมี้ 5 ปัจจยัสาํคญั คือ  1) ความกงัวลวา่เศรษฐกิจประเทศจีนจะชะลอตวั และกระแสเงินหยวนจะไหลออก
จากประเทศ สร้างความกงัวลต่อธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่โลก และกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Bank: FED) 
ส่งสัญญาณชะลอการข้ึนดอกเบ้ียออกไป ทาํให้สภาพคล่องโลกอยู่ในระดบัท่ีสูง และกระแสเงินทุนไหลเขา้สู่ตลาดหุ้นไทย 
อยา่งต่อเน่ือง  2) เศรษฐกิจโลกโดยรวมฟ้ืนตวัต่อเน่ือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่ง เศรษฐกิจยโุรปและ
ญ่ีปุ่นท่ีฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการใชม้าตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) 
ผลขา้งเคียงคือ การเพ่ิมสภาพคล่องโลกให้สูงข้ึนอีก  3) ผลการทาํประชามติขององักฤษเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป (Brexit) ซ่ึงผิดไปจากท่ีนักลงทุนและผลสํารวจส่วนใหญ่คาดการณ์ ทาํให้สร้างความผนัผวนในระยะสั้น  4) ผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ท่ีนายโดนลัด ์ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ผิดจากผลสาํรวจท่ีส่วนใหญ่คาดการณ์ สร้างความผนัผวน
ในระยะสั้ นเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ดี แนวทางของนโยบายท่ีสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสุดโต่ง ผลกัดนัให้ราคา
สินทรัพยเ์ส่ียงทัว่โลก รวมทั้งดชันีราคาหุน้ไทยปรับตวัข้ึน และ  5) การบรรลุขอ้ตกลงของ OPEC ในการลดกาํลงัการผลิตนํ้ามนั 
ท่ีสาํเร็จเป็นคร้ังแรกในรอบ 8 ปี ผลกัดนัใหร้าคานํ้ามนัปรับตวัข้ึน ส่งผลทางออ้มใหด้ชันีราคาหุน้ไทยปรับตวัเพ่ิมข้ึน 

ดา้นภาพรวมเศรษฐกิจไทย นบัตั้งแต่ตน้ปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ มีสัญญาณเร่งการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง
จากปี 2558 ดว้ยแรงขบัเคล่ือนหลกัจากภาคการท่องเท่ียวและการลงทุนของภาครัฐท่ีขยบัตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีราคา
สินค้าเกษตรฟ้ืนตัว โดยเฉพาะราคาผลไม้ ราคาข้าวในช่วงคร่ึงปีแรก และการปรับข้ึนของราคายางพาราตลอดทั้ งปี  
ช่วยหนุนให้รายไดภ้าคการเกษตรฟ้ืนตวัดีข้ึน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2559 อ่อนตวัลง หลงัการสูญเสีย 
คร้ังยิง่ใหญ่ ในวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อประชาชนทั้งประเทศ ความเศร้าโศกท่ีเกิดข้ึน กดดนับรรยากาศ
ในการจบัจ่ายใชส้อย แมว้า่รัฐบาลจะประกาศมาตรการลดภาษีเพ่ือกระตุน้การใชจ่้ายในช่วงปลายปี แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะชดเชย
การใชจ่้ายภาคเอกชนท่ีลดลงได ้นอกจากน้ี การท่ีรัฐบาลใชน้โยบายปราบปราม “ทวัร์ศูนยเ์หรียญ” จากประเทศจีนเพ่ือความ
ยัง่ยนืในระยะยาว ทาํใหก้ดดนัภาคการท่องเท่ียวในระยะสั้นอีกดว้ย 

สาํหรับปี 2560 คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะเร่งการฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจากปี 2559 โดยเฉพาะภาคการเกษตร หลงัภยัแลง้บรรเทา
ลงแลว้ในปี 2559 ซ่ึงจะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในปี 2560 ฟ้ืนตวัข้ึนจากปี 2557 - 2559 ท่ีประสบปัญหาภยัแลง้ ขณะท่ี
ราคาผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ ทั้งราคาผลไม ้ราคายางพารา และราคาออ้ยฟ้ืนตวั นอกจากน้ี การปรับโครงสร้างภาษี 
เงินไดใ้หม่ท่ีจะช่วยลดภาระภาษีเงินไดล้ง และภาระหน้ีจากมาตรการลดหยอ่นภาษีการซ้ือรถยนตค์นัแรกท่ีจะเร่ิมหมดลงจะช่วย
กระตุน้การใชจ่้ายภาคเอกชน หนุนใหภ้าคการบริโภคโดยรวมฟ้ืนตวัดีข้ึน ขณะท่ีภาคการใชจ่้ายลงทุนภาครัฐ ยงัคงแขง็แรง และ
มีแนวโนม้เร่งตวัข้ึน ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยอีกทางหน่ึง 

ตลท. ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 วา่ ในช่วงดงักล่าวนั้น บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่าหลกัทรัพย ์ณ ราคาท่ีเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 157,766 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาในส้ินปี 2558 มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการระดมทุนในตลาดแรก 
และจากขอ้มูล ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของ ตลท. อยูท่ี่ 15.08 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 23 จากส้ินปี 2558 ขณะท่ี Market Capitalization ของ MAI อยูท่ี่ 425,364 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 จากส้ินปี 2558 

สําหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 4.17 เป็นอนัดบัท่ี 7 จากจาํนวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งส้ิน 36 
บริษทั ในปี 2559 ภาวะการแข่งขนัยงัคงรุนแรง โดยเป้าหมายคือ กลุ่มนกัลงทุนทัว่ไป (Retail) จากบริษทัหลกัทรัพยใ์หม่ท่ีไดมี้
การเปิดตวัในปี 2557 ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) (AEC) บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั (Apple 
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Wealth) และบริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (LHSEC) ไดข้ยายอิทธิพลในการแข่งขนัในธุรกิจนายหนา้ 
คา้หลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2558 ไดมี้การเปิดตวั
บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ิมอีกสองบริษทั คือ บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั (ASL) และบริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 
จาํกดั (SBITO) โดยในอุตสาหกรรมมีการโยกยา้ยบริษทัของผูแ้นะนาํการลงทุน (Investment Consultant) ระหวา่งกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี ภาพรวมของการแข่งขนัยงัมุ่งไปสู่การนาํนวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มานาํเสนอแก่นักลงทุน เช่น โปรแกรม
สาํเร็จรูปเพ่ือการนาํเสนอขอ้มูลแก่ลูกคา้ ทั้งดา้นปัจจยัพ้ืนฐานและปัจจยัเทคนิค รวมถึงการนาํเสนอระบบการซ้ือขายแบบใหม่ 
เช่น Algo Trading, Trading Platform และอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งคาํสั่งซ้ือขายให้กบันกัลงทุน และนอกเหนือจาก 
การแข่งขนัของบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยแลว้นั้น บริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศยงัคงสามารถแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึน 
และยงัคงเห็นความร่วมมือกนัในการสร้างธุรกิจระหวา่งธนาคารและบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือในรูปแบบต่าง ๆ มากข้ึน 

2. สมาชิกในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) ปัจจุบนัมีทั้ งส้ิน 44 ราย ในปี 2559 มีปริมาณการซ้ือขายกว่า  
69 ลา้นสัญญา คิดเป็นปริมาณซ้ือขายเฉล่ีย 285,189 สัญญาต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 43 จากปี 2558 โดยปริมาณการซ้ือขาย 
ส่วนใหญ่มาจาก Stock Futures และ SET50 Index Futures พร้อมขยายฐานผูล้งทุนกว่า 15,000 บญัชี สาํหรับ บล. ธนชาต  
มีปริมาณการซ้ือขายเท่ากบั 8,503,303 สัญญา ส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 6.11 หรืออนัดบัท่ี 3 จากจาํนวนสมาชิกในตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) ทั้งหมด 

3. ปัจจุบนัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยย์งัมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะในส่วน
ของธุรกรรมของการรวมกิจการ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการระดมทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถึงแมว้่าการแข่งขนั 
ดา้นราคาจะสูงข้ึน แต่ศกัยภาพการแข่งขนัหลกัดา้นคุณภาพของการให้บริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้ งดา้นการให้
คาํแนะนําท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า การมีเครือข่ายของผูใ้ห้บริการ ตลอดจน 
การสร้างสรรคแ์ละนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ใหก้บัลูกคา้ได ้อนัจะทาํใหลู้กคา้เลือกใช้
บริการของ บล. ธนชาต เพ่ิมมากข้ึน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บลจ. ธนชาต ให้บริการจดัการลงทุนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนรายย่อย ผูล้งทุน 
รายใหญ่ และผูล้งทุนสถาบนั โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง ไดแ้ก่ สาขาของธนาคาร 
ธนชาต และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ภายใต ้
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจดัให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี ก.ล.ต. กาํหนด ในการให้บริการท่ีเก่ียวกบัการลงทุน  
โดยควบคุมดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งส้ิน 22 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการจดัการกองทุน
รวมท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 4,230,701.60 ลา้นบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายภุกัษ ์กองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน
ต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้อง) ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 12.50 ในปี 2559 มีกองทุนท่ีจัดตั้งใหม่จาํนวน 605 กองทุน  
รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 1,322,907 ลา้นบาท โดยกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นกองทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 453 กองทุน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 1,249,292 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของมูลค่า



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 20 จาก 25 

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีจดัตั้งในปี 2559 สําหรับกองทุนท่ี บลจ. ธนชาต เสนอขายในปี 2559 ร้อยละ 89.40 เป็นกองทุน
ประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวมทั้งส้ิน (Asset under Management) จาํนวน 
189,008.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จาํนวน 22,654.08 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.62 เป็นการเพ่ิมข้ึนจากกองทุนรวม 
ท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไป 18,948.81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.44 สาํหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารแบ่งเป็นสัดส่วน
ของกองทุนรวมร้อยละ 84.59 กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 8.00 และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพร้อยละ 7.41 

ธุรกจิประกนั 

การดาํเนินธุรกิจประกนัของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจประกนัภยั ดาํเนินการโดย ธนชาต 
ประกนัภยั ให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และธุรกิจประกนัชีวิต ดาํเนินการโดย เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกอบธุรกิจหลกั
ประเภทธุรกิจประกนัชีวติ สาํหรับสถาบนัและองคก์ร และสาํหรับบุคคลทัว่ไป 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ให้บริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์ 
การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบด็เตลด็ และธุรกิจการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในเดือนมกราคม - กนัยายน ของปี 2559 ธุรกิจประกนัวินาศภยัของไทยมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 โดยมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 1.64 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 153,642 
ลา้นบาท โครงสร้างตลาดประกนัวินาศภยัในช่วงเดือนมกราคม - กนัยายน ของปี 2559 การประกนัภยัรถยนตย์งัคงมีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59 ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาคือ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 34 ส่วนการ
ประกนัอคัคีภยั และการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5 และร้อยละ 2 ตามลาํดบั 

ธนชาตประกนัภยัมุ่งเนน้มาตรฐานการให้บริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตย ์ตลอดจนไดพ้ฒันาสายผลิตภณัฑ ์
และนาํเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
คาํนึงถึงอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ียติุธรรมต่อลูกคา้ รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขนั ให้ทนักบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่และรักษากลุ่มลูกคา้เดิม กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 
ของจาํนวนลูกค้าทั้ งหมด ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ีมีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ล้านบาท  
โดยประเภทผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยัท่ีลูกคา้เลือก ไดแ้ก่ การประกนัภยัรถยนต์ การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และ 
การประกนัอคัคีภยับา้นอยูอ่าศยั กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมาจากลูกคา้สินเช่ือของธนาคารธนชาต และการทาํการตลาดของธนชาต 
ประกนัภยั 

สาํหรับกลุ่มลกูคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัตั้งแต่ 5 ลา้นบาท ข้ึนไปนั้น ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนัองคก์รเอกชน
ท่ีดาํเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑห์ลกั ๆ ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ 
การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด และการประกนัอคัคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ตั้งแต่ 
ธนชาตประกนัภยัไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั มิไดมี้การพ่ึงพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของ
ธนชาตประกนัภยั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดดาํเนินการใหบ้ริการรับประกนัภยัเฉพาะลูกคา้ภายในประเทศเท่านั้น 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 21 จาก 25 

ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2560 ของสมาคมประกนัวินาศภยั 
คาดวา่ในปี 2560 อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัจะมีอตัราการเติบโตท่ีประมาณร้อยละ 2.5 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับ
รวมอยูท่ี่ 214,328 ลา้นบาท 

บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

เดิมคือ บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ให้บริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล ประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็น
หลกัประกนัดา้นการออมเงิน ใหค้วามคุม้ครองชีวติและสุขภาพ สาํหรับบุคคล ลกูคา้สถาบนั และองคก์รทัว่ไป 

ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายบุคคลของ เอม็บีเค ไลฟ์ มีผลิตภณัฑส์ะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑช์ัว่ระยะเวลา ดงัน้ี 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกนัภยั 20 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรม์ท่ี 1 - 19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 20 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 150 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 207 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Life 10/3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 3 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรม์ท่ี 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 10 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 330 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 357 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Life 10/4 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 4 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรม์ท่ี 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 4 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 10 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 434 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 470 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Smart Life 10/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยั 10 ปี โดยใหค้วามคุม้ครองชีวิต
ร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และเม่ือส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเบ้ียประกนัภยัรายปีท่ีชาํระมาแลว้ทั้งหมด 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Life 10/5 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 5 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1 - 6 รับเงินคืนร้อยละ 20 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 7 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 100 ของทุนประกนัภยั
เร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 150 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 
570 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Sure 10/7 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 7 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 5 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 155 ของ
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Life 14/7 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 14 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 7 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรมท่ี์  
1 - 5 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 6 - 10 รับเงินคืนร้อยละ 4 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 11 - 13 รับเงินคืนร้อยละ 5 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 14 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 180 
ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 230 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Happy Pension 85/1 (บํานาญแบบลดหย่อนได้) ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 1 ปี ไดรั้บเงินคืนบาํนาญ
ในปีท่ีผูเ้อาประกนัภยัครบอาย ุ60 - 85 ปี รวมรับเงินบาํนาญทั้งหมด 26 งวด รวมร้อยละ 520 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 
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- ผลติภัณฑ์ MBK Wow 888 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 3 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 1 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรมท่ี์  
1 - 2 รับเงินคืนร้อยละ 8 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 3 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 88 ของทุนประกนัภยั
เร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 104 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกนั 5 ปี ชาํระเบ้ียประกนั 5 ปี ให้ความคุม้ครองการเสียชีวิตทุกกรณี  
ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ โดยใหค้วามคุม้ครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาท พร้อมความคุม้ครองดา้นค่ารักษาพยาบาลในฐานะ
ผูป่้วยใน ทั้งกรณีเจบ็ป่วยและอุบติัเหตุ ดว้ยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 200,000 บาทต่อคร้ัง 

ดา้นผลิตภณัฑ์ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล มีผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความคุม้ครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ 
การบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ตลอด 24 ชัว่โมง คุม้ครองอุบติัเหตุจากการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ชดเชยรายได้
สูงสุด 365 วนั สามารถเลือกทาํประกนัไดท้ั้งแบบรายเด่ียวและแบบครอบครัว โดยคุม้ครองสมาชิกท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 - 65 ปี 

ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติกลุ่มของบริษทั มีผลิตภณัฑท์ั้งแบบท่ีใหค้วามคุม้ครองชีวติและความคุม้ครองดา้นสุขภาพ โดยให้
ความคุม้ครองทั้งในเวลาทาํงานและนอกเวลาทาํงาน และรับความคุม้ครองไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ ดว้ยเบ้ียประกนัอตัรา
เดียวทุกเพศ ทุกอาย ุ

ดา้นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบคุม้ครองสินเช่ือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับ
ประกนัภยัรายบุคคล คุม้ครองสินเช่ือเพ่ือไม่ให้การผอ่นเป็นภาระในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผูกู้ ้ซ่ึงให้ความคุม้ครอง
การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรดว้ยจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กนั หรือลดลงเป็นรายงวด 
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียทบตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ดา้นการตลาดของ เอม็บีเค ไลฟ์ มุ่งเนน้การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดสาํหรับลูกคา้รายบุคคล สาํหรับกลุ่มลูกคา้
หลกัเป็นลูกคา้ท่ีมีรายได้ระดบักลางข้ึนไป (Middle-Upper Income) โดยนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงตามความตอ้งการ  
สร้างความสมัพนัธ์และมอบการบริการใหก้บัลกูคา้ 

ช่องทางการจําหน่าย 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
การเงินและความคุม้ครองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยช่องทางการขายหลกัประกอบดว้ย ช่องทางการขายผา่นทาง
โทรศพัท์ (Telesales) ช่องทางการขายผ่านบริษทันายหนา้นิติบุคคล คือ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนกังาน 
Relationship Management ช่องทางการขายผา่นนายหนา้นิติบุคคล (Broker) ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผา่นธนาคารธนชาต หรือ
บริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต 
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ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นโดยตรง ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
รวมทั้ งหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้น จากสถาบนัการเงินทัว่ไปและสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการแลว้ เพ่ือนาํมาบริหารหรือ
จาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นประกาศกระทรวงการคลงัหรือกฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตลาดและการแข่งขนั 

การบริหารจดัการทรัพยสิ์นดงักล่าวมีเป้าหมายหลกัในการแกปั้ญหาหน้ีคา้งชาํระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของ
ลูกหน้ี ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี มีวตัถุประสงค์และนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพและฟ้ืนฟู
คุณภาพลูกหน้ี โดยดาํเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือทาํการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ใหลู้กหน้ีสามารถชาํระหน้ีไดต้ามความสามารถ 
ท่ีแทจ้ริง และกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ สําหรับการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย รวมทั้งการขายทรัพยสิ์นรอการขายให้แก่
บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไป เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์การดาํเนินงานท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด ้โดยไดมี้การว่าจา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นทรัพยสิ์นรอการขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพ่ือทาํหน้าท่ี
กาํหนดราคาขายและบริหารทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตวัแทนนายหนา้ระดบัมืออาชีพในการขาย
ทรัพยสิ์นเหล่านั้น ดว้ยการจดัทาํรูปแบบ (Package) ของทรัพยสิ์นให้มีมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือ 
กบักลุ่มบริษทัในเครือ และเพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น ผา่นนายหนา้หรือตวัแทนจดัหาและติดต่อกบับริษทัท่ีดาํเนินการ
ประมูลขายหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต รวมถึงการจัดหาส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจําหน่าย เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จํากดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บบส. ทีเอส ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขาย โดยดาํเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือทาํการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้ลูกหน้ีสามารถชาํระหน้ี 
ไดต้ามความสามารถท่ีแทจ้ริง และกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ 

การตลาดและการแข่งขนั 

บบส. ทีเอส มีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพและฟ้ืนฟคุูณภาพลูกหน้ีท่ีรับโอนมาจากธนาคาร
นครหลวงไทยเพ่ือนาํมาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอน รวมทั้งการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจ
ทัว่ไป ดงันั้น เพ่ือให้การขายทรัพยสิ์นกระทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด ้
บบส. ทีเอส จึงไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นทรัพยสิ์นรอการขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดราคาขายและบริหาร
ทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องทรัพยสิ์น จดัทาํแผนและนาํเสนอขายต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งแต่งตั้งนายหนา้หรือตวัแทนระดบัมืออาชีพในการขายทรัพยสิ์นเหล่านั้นเพ่ือจดัทาํรูปแบบ (Package) ของทรัพยสิ์นให้มี
มูลค่าเพ่ิม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือและเพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น ผา่นนายหนา้
หรือตวัแทนจดัหาและติดต่อกบับริษทัท่ีดาํเนินการประมูลขายทรัพยสิ์น หรือผา่นเวบ็ไซตข์องกลุ่มธนชาต รวมถึงการจดัหาส่ือ
ท่ีมีประโยชน์ต่อการจาํหน่าย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 
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ธุรกจิลสีซ่ิง 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ราชธานีลิสซ่ิง ดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือเพ่ือเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้ งใหม่และเก่า 
ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และมุ่งเน้นรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ ได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซ่ี รถหัวลาก และรถบรรทุก 
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่และรถยนตเ์ก่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั 
ของยอดเงินให้สินเช่ือทั้งหมด และมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือสําหรับรถบรรทุก และรถยนตป์ระเภทอ่ืน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 70 และ 30 ตามลาํดบั 

การดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองนั้น ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัการให้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ท่ีมีความอ่อนไหวกบัภาพรวม 
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัความเส่ียงหลายดา้นในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพการใชง้าน
ของรถยนต ์ราคาอา้งอิงในตลาดรถยนตมื์อสอง การตรวจสอบหลกัฐานทะเบียนรถยนต ์เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งมีทีมงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนตมื์อสอง 

นอกจากน้ี ราชธานีลิสซ่ิง ยงัมีการให้บริการหลงัการขาย เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจาํปี การต่ออายุ
กรมธรรมป์ระกนัภยั รวมทั้งการนาํรถยนตไ์ปตรวจสภาพเพ่ือต่อภาษีทะเบียนรถยนต ์ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัลกูคา้แลว้ ยงัเป็นการเสริมรายไดใ้หก้บัราชธานีลิสซ่ิง รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ในแง่ของการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้และ
ป้องกนัความเสียหายใหแ้ก่ราชธานีลิสซ่ิงดว้ย 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2559 อุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิงโดยรวมมีสัญญาณการเติบโตท่ีชะลอตวัลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่น ๆ มา 
แต่การแข่งขนัในธุรกิจลิสซ่ิงและเช่าซ้ือยงัคงรุนแรงต่อเน่ือง เน่ืองจากสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงกิจการลิสซ่ิงและ
เช่าซ้ือของผูผ้ลิตและตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ มุ่งเน้นการทาํตลาดไปท่ีสินเช่ือรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต ์
มือสอง ทาํให้ผูป้ระกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยงัการให้สินเช่ือสําหรับรถยนต์มือสองมากข้ึน  
แต่ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีก็ยงัไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของราชธานีลิสซ่ิง เน่ืองจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มรถยนต ์
เพ่ือการพาณิชยท์ั้งรถยนตใ์หม่และเก่า ซ่ึงการแข่งขนัในกลุ่มน้ียงัไม่รุนแรงเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดรถยนตส่์วนบุคคล 

อยา่งไรก็ตาม ราชธานีลิสซ่ิงมีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยใ์นช่วง 3 ถึง 5 ปีขา้งหน้า 
ร้อยละ 65 - 70 ของมูลค่าพอร์ตลูกหน้ีของราชธานีลิสซ่ิง เน่ืองจากคาดว่าลูกคา้กลุ่มดงักล่าวจะยงัคงมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง และให้ผลตอบแทนในดา้นอตัราการทาํกาํไรสูง นอกจากน้ี จากประสบการณ์อนัยาวนานและความชาํนาญในธุรกิจ 
ราชธานีลิสซ่ิงยงัใชค้วามไดเ้ปรียบน้ีให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์
และการให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูจ้ ัดจาํหน่ายรถยนต์มือสอง การให้บริการท่ีรวดเร็วทนัใจสําหรับลูกคา้ เพ่ือรักษาส่วนแบ่ง 
ทางการตลาด และการขยายความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนตมื์อสองใหม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทางธุรกิจ 

จากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความชาํนาญทางธุรกิจ ประกอบกบัการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์
และการใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูจ้าํหน่ายรถยนต ์ทาํใหร้าชธานีลิสซ่ิงมีความมัน่ใจท่ีจะรักษาความสามารถในการแข่งขนั รวมถึง
ส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั 
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การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

2.2 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและ
เรียกชาํระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 60,649 ลา้นบาท รวมถึงสํารองตามกฎหมายและกาํไรสะสมแลว้  
แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีสาํคญัอีก 2 แห่ง คือ 

1. เงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2559 มีจาํนวน 676,557 ลา้นบาท 

2. เงินกูย้ืม จาํนวน 49,409 ลา้นบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากหุ้นกูแ้ละตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 32,516 ลา้นบาท หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ จาํนวน 13,905 ลา้นบาท หุ้นกูร้ะยะสั้น จาํนวน 2,000 ลา้นบาท 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน จาํนวน 937 ลา้นบาท หุน้กูอ้นุพนัธ์ จาํนวน 50 ลา้นบาท และอ่ืน ๆ จาํนวน 1 ลา้นบาท 

2) การจดัหาเงินทุนหรือใหกู้ย้มืผา่นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ธนาคารธนชาตให้กูย้ืมแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในกลุ่มธนชาต โดย ณ ส้ินปี 
2559 ธนาคารธนชาตได้ให้กู้ยืมแก่ ราชธานีลิสซ่ิง (บริษทัย่อยของธนาคาร) เพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายธุรกิจของ 
กลุ่มธนชาต จาํนวน 3,180 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,279 ลา้นบาท จากส้ินปี 2558 มียอดคงคา้งจาํนวน 1,901 ลา้นบาท  
(เงินใหสิ้นเช่ือแก่ บบส. ทีเอส จาํนวน 691 ลา้นบาท และราชธานีลิสซ่ิง จาํนวน 1,210 ลา้นบาท) 

ยอดเงินกูย้ืมคงคา้งดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.49 ของยอดเงินท่ีให้กูย้ืมทั้งหมดของงบการเงินเฉพาะธนาคาร  
ณ ส้ินปี 2559 โดยทั้งหมดเป็นการใหกู้ย้มืเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ผลจากการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อยา่งต่อเน่ืองของภาครัฐ และภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดีข้ึน ในขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศปรับตวั
ดีข้ึนเล็กน้อย แต่ยงัมีข้อจาํกัดจากผลกระทบทั้ งจากปัจจัยนอกประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก  
และปัจจัยภายในประเทศจากการส่งออกท่ียงัซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ภาวะหน้ีสินของภาคครัวเรือน  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และปัญหาภยัแลง้ 

สินเช่ือโดยรวมของธนาคารพาณิชยใ์นปี 2559 ยงัคงขยายตวัเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา แมต้อ้งเผชิญความทา้ทายจากปัจจยั
ทางเศรษฐกิจหลายดา้น แต่ยงัคงมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง โดยสะทอ้นไดจ้ากเงินกองทุนและเงินกนัสาํรองฯ ท่ีอยูใ่น
ระดบัสูง อยา่งไรกต็าม ธนาคารพาณิชยย์งัคงใหค้วามระมดัระวงัในการดาํเนินธุรกิจ และมีความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือ 

สาํหรับในปี 2560 แมว้า่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการใชจ่้ายและการลงทุนจากภาครัฐ
เป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ แต่ก็ยงัคงมีความเปราะบาง และมีปัจจัยเส่ียงท่ีจะต้องทําการติดตามอย่างใกล้ชิด 
ในหลายด้าน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ได้ ทั้ งความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียง 
ดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ไดมี้กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม Internal Capital Adequacy Assessment Process 
(ICAAP) เพ่ือรองรับความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรการกาํกบัดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยด์ว้ยหลกัเกณฑ ์Basel III 
ท่ี ธปท. กาํหนด ซ่ึงทาํใหธ้นาคารธนชาตสามารถบริหารจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่ง 
สามารถรองรับการขยายธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ยงัคงมีการกาํกบัดูแล ติดตาม และพฒันาระบบบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการต่าง ๆ ยงัคงมีความสอดคลอ้งและทนัต่อปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอก 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ไดก้าํหนดโครงสร้างองคก์รเพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย
ผา่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะภาพรวม 
(Enterprise-wide Risk) ซ่ึงครอบคลุมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการความเส่ียง พิจารณาอนุมัติและกํากับดูแลการทําธุรกรรม 
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ รวมทั้ง พิจารณากลัน่กรองนโยบายการบริหารความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั รวมทั้งวางกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง
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ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด นอกจากน้ี ยงัมีบทบาทในการควบคุม ติดตาม 
และดูแลให้บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงการรายงาน 
ผลการปฏิบติัการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกล
ยทุธ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามแนวนโยบายและขอ้บงัคบั
ของทางการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และกลุ่มธนชาต รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การดาํเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใตโ้ครงสร้างองค์กรท่ีมีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจ (Check and Balance)  

มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมติดตามความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) และ
หน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office) 

 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้พนกังานไดถื้อปฏิบติัตาม และยงัไดก้าํหนดกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) การระบุถึงลกัษณะของความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง  2) การพฒันา
เคร่ืองมือและแบบจาํลอง (Model) ท่ีเหมาะสมสาํหรับวดัค่าความเส่ียง และการประเมินความเส่ียง  3) การควบคุมความเส่ียง 
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ  4) การติดตามสถานะความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 การกาํหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงหรือแบบจาํลอง ทาํให้
บริษทัฯ สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเพดานในการควบคุมค่าความเส่ียง 
ท่ีสามารถยอมรับได ้และใชเ้ป็นระดบัสัญญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

 มีการรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยท่ีสําคัญ และสรุปภาพรวม 
ความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํตามงวดเวลาท่ีกาํหนด 

Risk Management ส่วนบริหารเงนิและการลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจดัการ Special Project 

คณะกรรมการ 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายการเงนิ สายงานธุรกจิ 
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ระบบการบริหารความเส่ียงขา้งตน้มีการพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลกัความระมดัระวงั มีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมทนัต่อ
เหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ และมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ลูกคา้และพนกังาน 
เป็นสาํคญั 

ประเภทความเส่ียงทีสํ่าคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี ้

1. ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลกูหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ี หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้ก
ลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความ
ผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การใหกู้ย้มืหรือใหสิ้นเช่ือ การก่อภาระผกูพนั
หรือการคํ้าประกนั ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เครดิต และการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี (Market 
Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท. ไม่คํ้าประกนัและตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รเอกชน 
เช่น หุน้กู ้เป็นตน้ 

ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดส้ร้างวฒันธรรมทางดา้นเครดิต เร่ิม
จากการจดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา หรือผูอ้อกตราสารหน้ี โดยใชแ้บบวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
พฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิตซ่ึงเป็นหน่วยงาน
อิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะเป็นผู ้
พิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา วงเงินสินเช่ือหรือลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไข 
ต่าง ๆ ในการใหสิ้นเช่ือหรือก่อภาระผกูพนั รวมทั้งควบคุมสถานะความเส่ียงทั้งในระดบัภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียง
ทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจน
ติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือใหมี้การจดัการอยา่งเหมาะสม ดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพ
ของธุรกิจและความสามารถในการชาํระหน้ีคืนเป็นปัจจยัสาํคญั โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบการทาํธุรกรรมดา้นเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบรับผดิชอบในการสอบทานสินเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 

เพ่ือใหผ้ลตอบแทนสอดรับกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการนาํเคร่ืองมือในการวดัผลตอบแทนหลงัหัก
ค่าความเส่ียงต่อเงินกองทุน หรือ Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) มาใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จดัใหมี้
การทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤตท่ีจะส่งผลให้ลูกหน้ี 
มีความสามารถในการชาํระหน้ีลดลง หรือไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปัจจยัเส่ียง 
ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนใหมี้ผลกระทบต่อการทาํธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีลกูหน้ีดาํเนินธุรกิจอยู ่

ปัจจัยความเส่ียงด้านเครดติทีสํ่าคญั มดีงันี ้

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายในการกระจายสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เนน้ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพดี และควบคุมไม่ใหเ้กิดการกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความเส่ียง Portfolio ของสินเช่ือ
โดยรวม มีการติดตามวเิคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 
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สถานะเงนิให้สินเช่ือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกจิ ได้ดงันี ้

ประเภทธุรกจิ 
2559 2558 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
การเกษตรและเหมืองแร่ 14,081 2.03 15,005 2.10 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 78,238 11.31 78,816 11.03 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 47,881 6.92 49,873 6.98 
การสาธารณูปโภคและบริการ 60,117 8.69 65,679 9.19 
การบริโภคส่วนบุคคล     
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 97,756 14.13 89,088 12.47 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,536 0.51 3,458 0.48 
เพ่ือเช่าซ้ือ 345,343 49.90 364,982 51.07 
อ่ืน ๆ 28,958 4.18 26,967 3.77 

อ่ืน ๆ 16,136 2.33 20,760 2.91 
รวมเงนิให้สินเช่ือ 692,046 100.00 714,628 100.00 

จากขอ้มูลสินเช่ือโดยรวมพบวา่ ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกระจุกตวัในสินเช่ือเช่าซ้ือลดลง
จากร้อยละ 51.07 ในปี 2558 เหลือร้อยละ 49.90 ทั้งน้ี สินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือสําหรับบุคคลธรรมดา  
ซ่ึงมีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูงมากนกั และมีจาํนวนลกูคา้มากทาํใหมี้การกระจายความเส่ียงท่ีดี 

1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ สินเช่ือจัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของแต่ละ
สถาบนัการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดใ้ห้ความสําคญัและ
พยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอ 

สัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และวนัที ่31 ธันวาคม 2558 มดีงันี ้

สินเช่ือจัดช้ัน 
2559 2558 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,281 27.20 4,118 19.56 
สงสัย 3,364 21.38 3,336 15.85 
สงสัยจะสูญ 8,093 51.42 13,595 64.59 
รวม 15,738 100.00 21,049 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงินมีสินเช่ือด้อยคุณภาพจาํนวน 15,738  
ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีจาํนวน 21,049 ลา้นบาท โดยเม่ือพิจารณาจากภาพรวมของเงินให้สินเช่ือ สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
มีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 2.27 ของยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือ ลดลงจากร้อยละ 2.95 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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สินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกจิ (ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ) ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2559 และวนัที ่31 ธันวาคม 2558 มดีงันี ้

ประเภทธุรกจิ 
2559 2558 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
การเกษตรและเหมืองแร่ 363 2.31 416 1.98 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 3,348 21.27 5,821 27.65 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,364 15.02 1,548 7.35 
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,390 8.83 1,450 6.89 
การบริโภคส่วนบุคคล     
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 2,263 14.38 2,140 10.17 
เพ่ือเช่าซ้ือ 4,637 29.46 7,961 37.82 
อ่ืน ๆ 1,211 7.70 1,361 6.47 

อ่ืน ๆ 162 1.03 352 1.67 
รวมสินเช่ือด้อยคุณภาพ 15,738 100.00 21,049 100.00 

การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2559 2558 
จาํนวนลกูหน้ี (ราย) 14,002 21,479 
ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง  14,829 17,029 
หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ 5,917 8,071 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 2 4 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 692,677 715,295 
ยอดหน้ีปรับโครงสร้างต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.14 2.38 

ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นความเส่ียงจากลูกหน้ีด้อยคุณภาพยอ้นกลับ นั่นคือหลังจากปรับ 
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลบัมาเป็นลูกหน้ีด้อยคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีมียอดเงินตน้
และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวนเงินรวม 14,829 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของยอดรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ  
โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสร้างดงักล่าวหากคาํนวณสุทธิจากหลกัประกนัจะมีมูลค่ารวมประมาณ 5,917 ลา้นบาท 

1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 

สําหรับการให้สินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัย่อยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์และจดัระดบัคุณภาพของ
หลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น และนาํผลการวิเคราะห์ดงักล่าวไปใช้
เป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวไม่วา่จะเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย์
จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนดไว ้โดยประเภทของ
หลกัประกนัท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินฝากและตัว๋แลกเงิน หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพย์
นอกตลาด อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยั ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯและ
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บริษทัยอ่ยกาํหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ีในการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกนัแต่ละประเภท รวมทั้งกาํหนดให้มี
การจดัทาํรายงานการประเมินราคาและตีราคาท่ีมีขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจกาํหนดราคา ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าของหลกัประกนันั้นลดลง หรือมีการเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้าน จะตอ้งมีการพิจารณาการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีรถยนต์เป็นหลกัประกนัท่ีถือเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลกูหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัฯ สามารถดาํเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ดใ้นทนัทีเพ่ือนาํไป
ขายในตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถยึดรถยนตท่ี์เป็นหลกัประกนัได ้
รวมทั้งความเส่ียงจากการจาํหน่ายรถยนตแ์ต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนกบัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะตลาด
รถยนตใ์ชแ้ลว้ สภาพของรถท่ีไดย้ึดมา เป็นตน้ ธนาคารธนชาตไดใ้ชข้อ้มูลจากสถิติคาํนวณค่าความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ลกูหน้ีผดินดัชาํระหน้ีสาํหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์หรือ Loss Given Default (LGD) ประมาณร้อยละ 44 ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตได้
มีการกนัสาํรองฯ ท่ีสูงกวา่ค่า LGD เพ่ือใหค้รอบคลุมความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นรอการขายมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชีสุทธิหลงัหัก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 4,992 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,568 ลา้นบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 23.90 ของมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชี 

1.5 ความเส่ียงจากการคํา้ประกนัและการอาวลั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต  
การคํ้าประกนักูย้ืมเงิน และภาระผูกพนัอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบแทนลูกคา้  
ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้าประกนัและการอาวลั บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ไดดู้แลและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมติั ตลอดจนควบคุมและ
ติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการรับอาวลั การคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินและ 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ จาํนวน 28,956 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสินทรัพยท์ั้งหมด 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นราคา ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน โดยบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีนโยบายในการควบคุมและจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ี
และตราสารทุน ทาํใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผือ่ขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงโดยใชแ้บบจาํลองของ Value-at-Risk (VaR Model) 
เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ 
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และบริษทัยอ่ยมีการกาํหนด Limit ต่าง ๆ ในการทาํธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีรับได ้เช่น Position Limit 
และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front 
Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) ทาํหน้าท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารความเส่ียงไดท้นัท่วงที บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เป็นผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นน้ี ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่เคร่ืองมือ
ดงักล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการทาํ Back-testing 
โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) กาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจาํลอง
เหตุการณ์รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดอยา่งรุนแรงเฉียบพลนั หรือทาํการทดสอบ
ภาวะวกิฤต Stress Test เพ่ือใหค้าดการณ์ไดว้า่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนอยา่งไร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จําแนกตามประเภท 
เงนิลงทุน เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่ายุตธิรรม 

2559 2558 

เงนิลงทุน   
เงินลงทุนเพ่ือคา้   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 9,321 6,286 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,782 3,785 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,597 105 

เงินลงทุนเผือ่ขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 124,804 118,341 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 23,611 26,832 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,434 10,068 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,887 5,286 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 181,436 170,703 

มูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผือ่ขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมการลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ  และตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ  จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ค่าความเส่ียง 
ดา้นราคาโดยรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ปลายปีท่ีผา่นมา 

2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการ
สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินงานภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีมีประสิทธิภาพ
ระยะยาว คือ สามารถรักษาระดบัความสัมพนัธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย
ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสาํหรับการดาํเนินงาน และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ บริษทั
ฯและบริษทัยอ่ยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือใหส้ามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ
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เหล่ือมลํ้าระหว่างระยะเวลาของการปรับอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ในสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัในแต่ละช่วงเวลา 
(Repricing Gap Analysis) ซ่ึงจะมีการวดัความเส่ียงเป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือให้การดาํเนินงานของบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได ้จึงไดจ้ดัให้มีการกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียงและระดบัสัญญาณ
เตือนภยัท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผูกพนั รวมทั้งการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
(Reprice) ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร
สภาพคล่องและอัตราดอกเบ้ีย ควบคุมและติดตามความเส่ียงอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ  
ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือกาํหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเส่ียง 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ตามสัญญาของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบกาํหนด 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 
เมือ่ทวงถาม 0 - 3 เดอืน 3 - 12 เดอืน 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี ไม่มดีอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

เงินสด - - - - - - 12,077 12,077 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 792 - 41,092 496 1,700 - 4,776 48,856 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - - 3,564 3,564 

เงินลงทุน 1,036 - 5,094 28,798 131,533 9,212 11,004 186,677 

เงินใหสิ้นเช่ือ 220,743 3,028 51,671 28,359 243,158 144,919 168 692,046 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - - - - - 1,126 1,126 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - - 1,332 1,332 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 222,571 3,028 97,857 57,653 376,391 154,131 34,047 945,678 

หนีสิ้นทางการเงนิ         

เงินรับฝาก 307,012 92 98,927 232,932 31,190 - 6,303 676,456 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13,869 449 28,872 16,946 2,779 1,483 1,303 65,701 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - - 1,986 1,986 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - - 4,912 4,912 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 69 933 50 10,171 12,735 37,746 - 61,704 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,366 2,366 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - - 2 2 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 320,950 1,474 127,849 260,049 46,704 39,229 16,872 813,127 
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2.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนจากการทาํธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย ์หรือหน้ีสินในสกุลเงินต่างประเทศ 
แบ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ (Transaction Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าจากสกลุเงินต่างประเทศเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน (Translation Risk) 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการให้บริการของธนาคารธนชาตซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย (ALCO) เป็นผูค้วบคุมและ
ติดตามความเส่ียงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหว่างโครงสร้างและอายุครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียงเพ่ือควบคุม
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน อยา่งไรก็ดีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ธนาคารธนชาตมีนโยบายท่ีจะปิดความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในระดบัตํ่า เน่ืองจากสินทรัพย ์
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถชาํระหน้ีสินและภาระผกูพนัเม่ือ
ถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนได้
แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนั
และในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเส่ียงจะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาท่ี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจมีความตอ้งการเงินทุนแตกต่างกนัเพ่ือรองรับการครบกาํหนดของเงินกูย้ืม การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลง 
หรือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์โดยใชเ้คร่ืองมือทั้งท่ีเป็นแบบจาํลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) 
อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใชส้ถานการณ์จาํลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพ่ือวิเคราะห์
ถึงผลกระทบว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะยงัคงมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอหรือไม่ ภายใตก้ระแสเงินสดท่ีข้ึนอยู่กบัพฤติกรรม 
ของลูกคา้ในการต่ออายุสัญญาเม่ือครบกาํหนดนอกจากน้ี ยงัไดป้ระมาณการความตอ้งการสภาพคล่องภายใตส้มมติฐาน 
ท่ีแตกต่างกนัตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยเองและเกิดกบัระบบสถาบนั
การเงิน 

ขณะเดียวกนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวร้องรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการ
ทบทวนเม่ือมีเหตุการณ์สําคญัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะจดัใหมี้การ
ประชุมเพ่ือติดตามสถานะและบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจาํทุก 2 สัปดาห์ 
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โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจําแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล่ง
เงนิทุน เป็นดงันี ้

เงนิทุนจําแนกตามประเภทของแหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 2559 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินรับฝาก 676,456  84.15 669,454 79.70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,701 8.17 85,600 10.19 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 61,704 7.68 84,929 10.11 
รวม 803,861 100.00 839,983 100.00 

เงนิทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงนิทุน 

 2559 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 716,762 89.16 770,890 91.77 
เกิน 1 ปี 87,099 10.84 69,093 8.23 

รวม 803,861 100.00 839,983 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินรับฝากและเงินกูย้ืมรวม 803,861 ลา้นบาท โดยแหล่งเงินทุน 
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี อนัเป็นลกัษณะโครงสร้างการทาํ
ธุรกิจเป็นปกติการคา้ของสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การออกผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น เงินฝาก NCD 
และหุน้กู ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการออมเงินใหก้บัลกูคา้ 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญา เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
วนัทีค่รบกาํหนดของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

เมือ่ทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มกีาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด 12,077 - - - 12,077 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,568 41,588 1,700 - 48,856 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,009 2,555 - 3,564 

เงินลงทุน 1,298 38,824 135,838 10,717 186,677 

เงินใหสิ้นเช่ือ 39,233 204,434 448,379 - 692,046 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,126 - - 1,126 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 1,332 - - 1,332 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 58,176 288,313 588,472 10,717 945,678 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินรับฝาก 308,416 335,684 32,356 - 676,456 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,621 45,818 4,262 - 65,701 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,986 - - - 1,986 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,609 3,303 - 4,912 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 937 10,286 50,481 - 61,704 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,366 - - 2,366 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 2 - - 2 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 326,960 395,765 90,402 - 813,127 

รายการนอกงบดุล      

การรับอาวลัตัว๋เงิน 4 596 29 - 629 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 40 597 - - 637 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 457 2,210 - - 2,667 

ภาระผกูพนัอ่ืน 41,130 36,031 2,355 - 79,516 

รวมรายการนอกงบดุล 41,631 39,434 2,384 - 83,449 
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4. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองคก์รหรือขาดการ
ควบคุมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการ
ดาํเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย เช่น ความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องหรือ
ดาํเนินคดีตามกฎหมาย ถกูทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บจากการตกลงกนันอกชั้นศาล เป็นตน้ ซ่ึงความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอ่ืน โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) และดา้นช่ือเสียง (Reputation 
Risk)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการป้องกนัและ
ติดตามดูแลความเส่ียงประเภทน้ี และเน่ืองจากการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคญัในการควบคุมและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดี อนัไดแ้ก่ 

 การจดัโครงสร้างองคก์ร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน
ให้มีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office)  
ออกจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและติดตามความเส่ียง (Middle Office) ซ่ึงไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk 
Control Unit) กบัหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) 

 การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทาํธุรกรรม เช่น หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หน่วยงาน
กฎหมาย หน่วยงานประเมินราคา ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ เพ่ือลดความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

 การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกรรมทุกประเภทและคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ตลอดจนระเบียบอาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทั้งหมด 

 การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือควบคุม ติดตาม และประเมิน 
ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องใหรั้ดกมุและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 การจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ลกูคา้ ทั้งดา้นเทคโนโลยแีละดา้นขอ้มูล โดยเฉพาะการป้องกนัความ
เสียหายจากการลกัลอบเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

 การจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ประกอบดว้ยแผนฉุกเฉิน แผนระบบ
สาํรองและแผนการฟ้ืนฟูการดาํเนินงาน เพ่ือควบคุมไม่ให้การดาํเนินธุรกิจหยดุชะงกั รวมทั้งจดัให้มีการซักซ้อม เพ่ือทดสอบ
ความพร้อมของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกดาํเนินการแทนในบางกลุ่มกิจกรรมเพ่ิมข้ึน
เช่นเดียวกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การกาํหนดนโยบาย 
เพ่ือบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ข้ึน โดยนโยบายดงักล่าวนอกจากจะมีแนวทางการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดย ธปท. แลว้ ยงัเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยดว้ย 

สาํหรับการวดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ รูปแบบหรือเง่ือนไข
ของวิธีการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินความเส่ียงภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเอง โดยวิธีการดงักล่าวบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
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การพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น แนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ลกัษณะและความ
ซับซ้อนของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของบริษทัฯ โอกาสและ/หรือความถ่ี (Probability, Likelihood หรือ 
Frequency) ตลอดจนผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี ตามท่ี ธปท. กาํหนดให ้
กลุ่มธนชาตดาํรงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการตามแนวทางของ Basel III 
นั้น กลุ่มธนชาตไดเ้ลือกวธีิการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นปฏิบติัการดว้ยวธีิ Basic Indicator Approach 

นอกจากน้ี ในการติดตามดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหารของแต่ละ
หน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะช่วยให้รับทราบถึง
ความเส่ียงและปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 
ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถึงกระนั้นก็ดี เพ่ือใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวโนม้
และการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลปัจจยัเส่ียง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงจดัให้มีการจดัเก็บและรายงานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เช่น ขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss Data) ดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk 
Indicators) จุดท่ีมีความเส่ียงสําคญั เป็นตน้ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพ่ือใชป้ระกอบการกาํหนดนโยบายและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม และเป็น
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
อีกทางหน่ึงดว้ย 

5. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาํเนินงาน และการนาํไปปฏิบติัไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายไดเ้งินกองทุนหรือการดาํรงอยูข่องบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การทาํแผนกลยทุธ์สาํหรับช่วงเวลา 3 ปีขา้งหนา้ 
และจดัให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์ภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมาย 
ของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจาํปีท่ีกาํหนด
เป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หมายความวา่ ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 
มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีบงัคบัใช้กบัธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจาํนวนสูง  
ความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ หรือการถูกทางการเขา้แทรกแซง ซ่ึงการปรับปรุง เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ธปท. ก.ล.ต. ตลท. คปภ. ปปง. และหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่ละคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อ 
กลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานกํากับกฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารธนชาต ท่ี ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารธนชาต ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของทางการและองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คาํปรึกษา เผยแพร่ความรู้ให้กบัผูบ้ริหาร
และพนกังาน และสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูงให้สามารถบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
และไม่ซํ้ าซอ้นกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีเฉพาะ เช่น การป้องกนัการฟอกเงิน การประสานงานกบั 
ผูก้าํกบัดูแล หรือหน่วยงานทางการ เป็นตน้ โดยมีการรายงานคู่ขนานต่อผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต  
กบัคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 14 

การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัจะทาํการประเมินความเส่ียง 
ดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงครอบคลุมถึงทิศทางการกาํกบัดูแลของทางการ ผลการตรวจสอบของทางการ นโยบายธุรกิจ ขอ้หารือ ขอ้ร้องเรียน การควบคุม
ภายใน และระบบงานภายในท่ีรองรับในเร่ืองท่ีพิจารณานั้น ๆ โดยมีการกาํหนดนํ้ าหนกั ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ตามแนวทาง Risk Based Approach (RBA) เพ่ือใชใ้นการสุ่มสอบทานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์
(Control and Monitor) และติดตามขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 5 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เป็นเจา้ของและไม่ติดภาระจาํนอง/จาํนาํ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

ท่ีดิน* 5,993 4,435 4,447 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,642 2,627 2,599 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 7,399 6,841 6,227 

อ่ืน ๆ 90 150 202 

รวม 16,124 14,053 13,475 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,421) (5,907) (5,394) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (98) (99) (99) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,605 8,047 7,982 

* ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนนโยบายการบญัชี โดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานักงาน ค่าเช่ารถยนตแ์ละอ่ืน ๆ ตามสัญญาเช่าและ
บริการระยะยาว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ระยะเวลา 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

สัญญาเช่าท่ีดิน/อาคาร 
ภายใน 1 ปี 698 717 635 

1 ปีข้ึนไป 839 1,144 1,105 

สัญญาเช่ารถยนต ์
ภายใน 1 ปี 
1 ปีข้ึนไป 

144 
243 

154 
235 

154 
294 

อ่ืน ๆ 
ภายใน 1 ปี 1,406 1,159 1,063 

1 ปีข้ึนไป 834 1,458 1,934 

รวม  4,164 4,867 5,185 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 5 

เงินให้สินเช่ือ 

นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและ 
บริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของ ธปท. เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

รายการระหว่าง
ธนาคาร 

และตลาดเงนิ 

เงนิให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ค้างรับ เงนิลงทุน 

ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อืน่ รวม 

จดัชั้นปกติ 26,213 613,284 - - 213 639,710 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 25,507 - - 115 25,622 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4,287 - - 13 4,300 

จดัชั้นสงสยั - 3,364 - - 10 3,374 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 8,093 1,290 1,538 340 11,261 

รวม 26,213 654,535 1,290 1,538 691 684,267 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดว้ยจาํนวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

 สาํหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็น
หน้ีปกติ (รวมลกูหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั สาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยกนัเงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้ามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ทั้งน้ี สาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็น
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อยกนัเงินสํารองเป็น 
กลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลขาดทุน 
จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดพิ้จารณา 
กนัสํารองเพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาํระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการคาํนวณน้ีไดมี้การสอบทานรายละเอียดและทบทวน 
ความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 5 

 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณา

ความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค ํ้ าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนั 

ไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้ งน้ี บริษทัย่อยถือพ้ืนฐานการจัดชั้นหน้ีและตั้งสํารองตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีกาํหนดโดย ก.ล.ต. 

 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลูกหน้ี 
ท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ี
ของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหัก
หลกัประกนั และสาํหรับลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็จากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้โดยการ 
ตดัจาํหน่ายลกูหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพ่ิมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

นโยบายการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯและ 
บริษทัย่อยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินการดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุน 
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ 
ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่าย
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ 
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณ
คิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้
เพ่ือให้ลูกหน้ีสามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และสามารถท่ีจะชาํระหน้ีคืนให้กบับริษทัฯ ไดสู้งสุด และไดรั้บความเสียหาย
นอ้ยท่ีสุดจากลกูหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว 

นโยบายการรับรู้รายได้จากเงินให้สินเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายไดต้ามสัญญาเช่าซ้ือและ 
สัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัดชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
เกินกาํหนดสามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้นั้น
ออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระ
ดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไข 
การปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน หรือ 3 งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใชก้าํหนด 
ราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่าย
ชาํระในระหวา่งปี โดยจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียในจาํนวนท่ีไม่สูงกวา่จาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระจากลูกหน้ี และภายหลงัการทาํ
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมี
การจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็น
รายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือนั้น หรือตาม
สัดส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์ให้กับลูกค้าซ่ึงจะทยอยรับรู้ 
เป็นรายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีย่วกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษทัย่อยเล็งเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนสําคัญในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงรวมไปถึง 
การลงทุนในหลกัทรัพยช์ั่วคราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกาํหนดให้มีการทบทวนแผนการลงทุนทุกปี หรือ 
ทุกคร้ังท่ีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และให้มีการวดัผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทุนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจท่ีมีแนวโน้มดี ความเส่ียงตํ่า และ 
มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุนในส่วนของ
ตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิการปฏิบติังานท่ีทางการกาํหนด 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงจากการลงทุนตั้งแต่การพิจารณาอนุมติัการลงทุน ติดตาม ทบทวนผลการลงทุน 
รวมทั้งกาํหนดนโยบายการลงทุน สาํหรับการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด (Market Risk) บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย ไดน้าํเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชใ้นการวดัความเส่ียงของเงินลงทุนแต่ละหลกัทรัพย ์โดยรวมของ 
Portfolio ได ้เพ่ือท่ีจะกาํหนดขนาดของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับได ้และจะนาํไปใชใ้นการจดัสรรเงินกองทุน (Capital 
Allocation) เพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตต่อไป 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 5 

การตั้งสํารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การด้อยค่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยใชว้ธีิการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
โดยในการกาํหนดราคายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯ ตามตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น ส่วนท่ี 1 หัวขอ้ ฐานะทางการเงินและ 
ผลการดาํเนินงาน 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของกลุ่มธนชาตท่ีดาํเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการทางการเงินอยา่งครบวงจร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์เป็นตน้ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการกาํหนดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม วงเงินลงทุนข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นของทุนจดทะเบียน 
และปริมาณเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจนั้น ๆ โดยสัดส่วนการถือหุน้และมูลค่าการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 หวัขอ้ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแตกต่างไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน  
การบริหารงานมีลกัษณะเป็นการกระจายอาํนาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลกั โดยบริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนหรือผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามนโยบายหลกัของบริษทัแม่และร่วม
บริหารงานในบริษทัยอ่ย 

สําหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ เพ่ือร่วม
กาํหนดนโยบายหลกัเท่านั้น 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุ้น หากมีสัดส่วนการถือหุ้นสูง บริษทัฯ  
จะมีขอบเขตอาํนาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวา่บริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้ตํ่ากวา่ อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไป บริษทัฯ 
จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
เพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ 

การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม เพ่ือร่วมบริหารงานหรือกาํหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ๆ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีทีมี่ผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย ไม่มีคดีท่ีมีผลต่อสินทรัพยม์ากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์
หมุนเวยีนกรณีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกีย่วกบัผลกระทบที่อาจเกดิกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีความเห็นว่าการถูกฟ้องคดี ขอ้พิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบ 
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

คดีทีมี่ผลต่อการดําเนินธุรกจิอย่างมีนัยสําคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวน
รวมประมาณ 3,356 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 262 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาตั้งสาํรองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีส้ิน ณ ปัจจุบนั 

นอกจากน้ี องค์กรในสังกดัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงขอให้บริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินจาํนวนรวมประมาณ 2,100 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 8 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  : TCAP 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

  1. การลงทุนและใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

  2. การลงทุนในบริษทัอ่ืนใดอนัมีผลทาํให้บริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุมในบริษทันั้น 
จะตอ้งเป็นธุรกิจทางการเงินหรือสนบัสนุน และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 – 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000510 

ทุนจดทะเบียน : 12,064,797,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ : 12,064,797,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั  :   1,206,466,487 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 หุน้บุริมสิทธิ  :               13,216 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เวบ็ไซต ์ : www.thanachart.co.th 

อีเมล : tcap_ir@thanachart.co.th 

โทรศพัท ์ : 0 2217 8000, 0 2217 8160 

โทรสาร : 0 2217 8312 

Contact Center Call : 1770 

หมายเหตุ 1)  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใช้
สิทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

 2) ผูถื้อหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ : 1 เสียง 

 3)  จาํนวนหุน้สามญัท่ีแสดงขา้งตน้เป็นจาํนวนหุน้รวมท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุน้คืนจาํนวน 41,350,000 หุน้ (ตามโครงการซ้ือหุน้คืน 
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558)  



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 8 

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยถือหุ้นตั้ งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจํานวนหุ้น 
ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนที่เรียกชําระแล้ว 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น 
ที่ออกจาํหน่าย

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
444 อาคารเอม็บีเค 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 

บริษทับริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

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

บริษทับริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

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

บริษทั เอม็ บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั 
(มหาชน) 
231 อาคาร เอม็ บี เค 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 

บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค 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 

บริษทั เอช ท ีอาร์ จาํกดั 
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0 2259 8911 - 6 
โทรสาร 0 2259 8919 

ใหเ้ช่า ใหบ้ริการ-
อาคารสาํนกังาน 
รับจา้งบริหาร 

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

บริษทั เอม็ บ ีเค จาํกดั (มหาชน) 
444 อาคาร เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2620 9000 
โทรสาร 0 2620 7000 

ใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์
โรงแรมและ
บริการ 

สามญั 1,707,960,000 1,707,960,000 1,707,960,000 188,561,290 11.04 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 8 

 

ช่ือบริษทั/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนที่เรียกชําระแล้ว 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น 
ที่ออกจาํหน่าย

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษทั เอม็ ท ีเซอร์วสิ 2016 จาํกดั 
231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 10, 11 
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2254 4166 
โทรสาร 0 2254 4166 

ใหบ้ริการดา้น
การสนบัสนุน 

สามญั 50,000,000 50,000,000 5,000,000 2,549,998 51.00 

บริษทั ท ีเอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 
231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 8 
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2252 5070 
โทรสาร 0 2252 7155 

นายหนา้ประกนั
ชีวิต / ประกนั
วินาศภยั 

สามญั 20,000,000 20,000,000 2,000,000 1,019,998 51.00 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 8 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

หลกัทรัพย ์ นายทะเบียน 

 หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(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 

  

 หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555  
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“TCAP22NA”) 

: ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์ 0 2208 5000 ต่อ 4519 
โทรสาร 0 2651 7899 
เวบ็ไซต ์: www.thanachartbank.co.th 

 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 3/2558  
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (“TCAP179A”) 

 หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2558  
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“TCAP181A”) 

  

สาํนกังานผูส้อบบญัชี : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
เลขท่ี 193/136 – 137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0 2264 0777 
โทรสาร 0 2264 0789 - 90 
เวบ็ไซต ์: www.ey.com 

 
 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 8 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : นางสาวรัตนา จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

  

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม่มี 

  

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํ : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 8 

บริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000510 
เวบ็ไซต ์: www.thanachart.co.th 

ธนาคารธนชาต จํากดั (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 จํากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540086022 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2056 8888 
โทรสาร 0 2217 8625 
ทะเบียนเลขท่ี 0107547000591 
เวบ็ไซต ์: www.tnsitrade.com 

 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540093282 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 5 - 7 
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2126 8300 
โทรสาร 0 2126 8398 
ทะเบียนเลขท่ี 0105535049696 
เวบ็ไซต ์: www.thanachartfund.com 

 
บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์  
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2252 5070 
โทรสาร 0 2252 7155 
ทะเบียนเลขท่ี 0107555000481 
เวบ็ไซต ์: www.mbklife.co.th 

 
บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ 0 2308 9300 
โทรสาร 0 2308 9333 
ทะเบียนเลขท่ี 0107555000473 
เวบ็ไซต ์: www.thanachartinsurance.co.th 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 8 

บริษัท เอม็ ท ีเซอร์วสิ 2016 จํากดั 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 10, 11 
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2254 4166 
โทรสาร 0 2254 4166 
ทะเบียนเลขท่ี 0105559103291 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 
เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 0 2208 5555 
โทรสาร 0 2208 5892 
ทะเบียนเลขท่ี 0105554031624 
เวบ็ไซต ์: www.thanachartnpa.com 

 
บริษัท ท ีเอม็ โบรคเกอร์ จํากดั 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 8 
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2252 5070 
โทรสาร 0 2252 7155 
ทะเบียนเลขท่ี 0105559122776 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 
บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศพัท ์ 0 2431 9000 
โทรสาร 0 2431 9099 
ทะเบียนเลขท่ี 0107545000209 
เวบ็ไซต ์: www.ratchthani.com 

 
บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จํากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8098 
ทะเบียนเลขท่ี 0105538045861 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 
บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จํากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร ไม่มี 
ทะเบียนเลขท่ี 0105532078407 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั 
เลขท่ี 2 อาคารสาํนกังานธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2 
ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ 
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศพัท ์ 0 2220 2222 
โทรสาร 0 2220 2520 
ทะเบียนเลขท่ี 0105533119077 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั 
เลขท่ี 999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ตึก D, E, F ชั้น 4 
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ 0 2685 0200, 0 2308 9700 
โทรสาร 0 2685 0333, 0 2308 9775 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540075314 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 8 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั 
เลขท่ี 2 อาคารสวนมะลิ ชั้น M 
ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ 
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศพัท ์ 0 2220 2222 
โทรสาร 0 2220 2300 
ทะเบียนเลขท่ี 0105550042966 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคบิ เซอร์วสิ จํากดั 
เลขท่ี 1091/230 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 0 2208 5061 - 2 
โทรสาร 0 2651 6611 
ทะเบียนเลขท่ี 0105534009895 
เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

ข้อมูลสําคญัอืน่ 

-ไม่มี- 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการส่วนที ่2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 26 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

การดําเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งมัน่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพ่ือช่วยเติมเต็มทุกความตอ้งการในแต่ละ 
ช่วงชีวิตของลูกคา้สู่ความสาํเร็จ โดยมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลกาํไร ภายใตก้ารดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึง
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มใน 3 ดา้นหลกั คือ สังคม (Social) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และธรรมาภิบาลในการ
ดาํเนินธุรกิจ (Governance) เพ่ือสร้างสรรค์ พฒันาและเติมเต็ม ร่วมไปกบัการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี ในการกาํหนดแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนั้น ไดมี้การกาํหนดให้
ดาํเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after 
Process) เพ่ือมุ่งเนน้ใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีครอบคลุมประเดน็สาํคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มธนชาตมากท่ีสุด 

กระบวนการในการจัดทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

มาตรฐานท่ีกลุ่มธนชาตไดน้าํมาใชใ้นการพฒันาแนวทางปฏิบติัและการเขียนรายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไดแ้ก่ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของ ตลท. ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในองค์กรและผูท่ี้ปฏิบติังาน 
ดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการปฏิบติัตามแนวทางของ ตลท. ดงักล่าว ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการพฒันา
รายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจดัทาํรายงานแห่งความยัง่ยืนในอนาคต เพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีตอ้งรายงาน ทั้งใน
ระดบัประเทศและสากล 

แมว้า่การทาํธุรกิจของกลุ่มธนชาตซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินอยา่งครบวงจร จะไม่ไดท้าํธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่กลุ่มธนชาตก็ยึดถือเป็นหน้าท่ีในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มธนชาตมีความมุ่งมัน่ 
ในการพฒันาแนวทางการสร้างขอ้ผูกพนัร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะพนักงานในองค์กรซ่ึงมีความสําคญัในการ
ขบัเคล่ือน สนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความยัง่ยืนในการดาํเนินธุรกิจ โดยท่ีผ่านมาจนถึงปี 2559 กลุ่มธนชาต 
ไดด้าํเนินโครงการท่ีคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. ด้านการดูแลพนักงาน 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

 กลุ่มธนชาตมีนโยบายปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เอ้ือประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนักงาน
อยา่งไม่เป็นธรรม อนัมีสาเหตุมาจากเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ นอกจากน้ี  
ไดมี้การกาํหนดมาตรการป้องกนัและแกปั้ญหาเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศไวอ้ยา่งชดัเจน 

 กลุ่มธนชาตมีการจา้งงานคนพิการเขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของคนพิการ  
โดยใหไ้ดรั้บโอกาสและผลตอบแทนเท่ากบัพนกังานซ่ึงเป็นคนปกติ รวมทั้งการสนบัสนุนกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
อยา่งต่อเน่ือง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 2560 ธนาคารธนชาตไดร่้วมกบัสมาคมธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวตักรรม
ทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขบั ในการจา้งงานคนพิการ ดว้ยรูปแบบการจา้งเหมาบริการคนพิการไปปฏิบติังานท่ีสภากาชาดไทย 
และงานรณรงคค์วามปลอดภยักบัมูลนิธิเมาไม่ขบั ซ่ึงนอกจากเป็นการสนบัสนุนผูพิ้การให้มีรายไดแ้ละมีคุณค่าในตนเองแลว้  
ยงัส่งผลต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมอีกดว้ย 
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 อาคารและสถานท่ี กลุ่มธนชาตไดค้าํนึงถึงการดูแลผูพิ้การโดยมีส่ิงอาํนวยความสะดวก สาํหรับผูพิ้การท่ีทาํงานกบั
กลุ่มธนชาต หรือผูพิ้การท่ีมาติดต่อกบักลุ่มธนชาตอยา่งเหมาะสม โดยจดัให้มีท่ีจอดรถสําหรับคนพิการ และทางลาดสําหรับ 
ผูพิ้การท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ 

 กลุ่มธนชาตมีกระบวนการในการเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม โดยมีกระบวนการสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อสืบคน้
ขอ้เทจ็จริง รวมถึงการรับฟังขอ้มูลจากทุกดา้นอยา่งรอบคอบ มีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง ซ่ึงมีผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก
ร่วมพิจารณา เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างถูกตอ้งมากท่ีสุด และนอกจากนั้นยงัมีกระบวนการให้ผูถู้กลงโทษ 
ทางวนิยัสามารถอุทธรณ์ผลการตดัสิน เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษมากยิง่ข้ึน 

 กลุ่มธนชาตมีขอ้กาํหนด และระเบียบการจา้งพนกังาน โดยมีการกาํหนดคุณสมบติัของพนกังาน ในเร่ืองอายแุละ
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก 
โดยก่อนการวา่จา้งจะมีการตรวจสอบคุณสมบติัต่าง ๆ ก่อนรับเขา้ทาํงานทุกกรณี 

 กลุ่มธนชาตมีระเบียบขอ้บงัคบั คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) เพ่ือใชป้ฏิบติัต่อบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ ตลอดจนลกูคา้ 

 กลุ่มธนชาตส่งเสริมให้เกิดการปรึกษาหารือในระบบทวิภาคี การรวมกลุ่ม การเสนอแนะ และเจรจา ระหว่าง 
บริษทัฯ กบัผูแ้ทนพนักงาน คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจา้ง สหภาพแรงงาน ฯลฯ 
เพ่ือใหมี้การนาํขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับใช ้และสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งพนกังานกบับริษทัฯ รวมทั้งมีการจดั
โครงสร้างของส่วนงานทรัพยากรบุคคลกลางใหมี้หน่วยงาน Business Partner ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัในการใหค้วามดูแลพนกังาน 

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 กลุ่มธนชาตไดมี้การกาํหนดและปฏิบติัตามนโยบายกฎระเบียบขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มีการเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน แก่ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

- จดัอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้กบัผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

- จดัทาํคู่มือความปลอดภยัพนกังาน ผา่นระบบ E-learning 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (“คณะกรรมการ 
ความปลอดภยัฯ”) อยา่งครบถว้น และจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 ติดตามเฝ้าระวงั และจดัใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทั้งพ้ืนท่ีภายในและภายนอกอาคาร รวมถึง
พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบของอาคารอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน และพฒันาปรับปรุงงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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 ติดตามผลและบนัทึกขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัการเจ็บป่วย บาดเจ็บ ตลอดจนให้การดูแลพนกังานท่ีบาดเจ็บให้ไดรั้บ 
การรักษาจนสามารถใชชี้วติเป็นปกติในการทาํงาน 

สถิตกิารประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 

การเจ็บป่วยจากการทํางาน 
ปี 2559 (คน) 

ชาย หญิง รวม 

บาดเจบ็ 2 - 2 

เสียชีวิต - - - 

รวม 2 - 2 

การดูแลสุขภาพ 

กลุ่มธนชาตมีความห่วงใยในสุขภาพของพนกังาน จึงไดมี้โครงการ “WE CARE : ใส่ใจดูแลสุขภาพ” เพ่ือส่งต่อ 
ความห่วงใยแก่พนกังานทุกคน โดยเร่ิมตั้งแต่การป้องกนั การสร้างความตระหนกัในเร่ืองสุขภาพ และการดูแลพนกังานในดา้น
สุขภาพต่าง ๆ 

 จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีให้แก่พนักงาน เพ่ือให้พนักงานเกิดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
ลดอตัราเส่ียง ป้องกนัการเกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานอนัเป็นกาํลงัสําคญัในการทาํให้
องคก์รมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีหน่วยตรวจสุขภาพไปให้บริการแก่พนกังานยงัอาคาร และสาขาทุกสาขา เพ่ือให้พนกังาน
ไดรั้บความสะดวก และมีโอกาสในการตรวจสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 

 จดัให้มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ ไดแ้ก่ วคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ วคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ให้กบั
พนกังานทัว่ประเทศ 

 สร้างความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ โดยมีการจดัแพทยจ์ากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ ผ่านทาง 
Thanachart Channel ช่วง T-Benefits นาํสาระน่ารู้ดา้นสุขภาพ เผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธนชาตทุกเดือน และ
ร่วมมือกบัโรงพยาบาลให้คาํปรึกษาดา้นสุขภาพผ่านทางแอปพลิเคชนัไลน์ เพ่ือให้พนักงานสามารถติดตามข่าวสารสุขภาพ 
ไดห้ลากหลายช่องทางมากข้ึน 

 จดัให้มีการตรวจคดักรองโรคต่าง ๆ ให้กบัพนักงานทัว่ประเทศ  เช่น การตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม การตรวจ 
คดักรองมะเร็งปากมดลกู การตรวจคดักรองมะเร็งต่อมลกูหมาก เพ่ือลดความเส่ียงในการเจบ็ป่วยของพนกังาน 

 จดัให้มีห้องพยาบาล พยาบาล แพทย ์และบริการดา้นการแพทย ์ตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม โดยพนกังานสามารถ
เขา้รับบริการไดทุ้กวนัในเวลาทาํการ 

 มีการจดัยาและเวชภณัฑ์เพ่ือใชใ้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้กบัพนักงานประจาํสาขา และอาคารสํานักงาน 
ต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพนกังานในการดูแลรักษา และบรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้ 
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สวสัดกิาร 

กลุ่มธนชาตมีสวสัดิการใหก้บัพนกังาน พนกังานสัญญาจา้ง และลกูจา้งชัว่คราว ดงัน้ี 

สวสัดกิาร 
ประเภทพนักงาน 

พนักงานประจํา พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว 

เงินเดือน    

ค่าล่วงเวลา    

ฝึกอบรม/พฒันาพนกังาน/ทุนพนกังาน    

เงินช่วยเหลือเพ่ือจดัการงานศพ   **  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   **  

ค่ารักษาพยาบาล   **  

ค่าเช่าบา้น   **  

เงินกูส้วสัดิการพนกังาน   **  

เบ้ียเส่ียงภยั    

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   **  

เคร่ืองแบบพนกังาน  *  *  

หมายเหตุ 1) พนกังานประจาํ คือ พนกังานท่ีบรรจุเป็นพนกังานประจาํของกลุ่มธนชาต 
 2) พนกังานสญัญาจา้ง คือ พนกังานท่ีกลุ่มธนชาตทาํการวา่จา้งโดยมีกาํหนดระยะเวลาแน่นอน 
 3) ลูกจา้งชัว่คราว คือ ลูกจา้งท่ีจา้งไวป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว หรือมีกาํหนดจา้ง ซ่ึงระยะเวลาการจา้งไม่เกิน 1 ปี 
 4) * เฉพาะตาํแหน่งท่ีกาํหนด 
 5) ** เฉพาะพนกังานบางตาํแหน่งท่ีไดรั้บ 

การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานทีม่ีต่อองค์กร 

กลุ่มธนชาตให้ความสําคัญต่อการดูแลและพฒันาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์กร 
อยา่งต่อเน่ือง โดยจดัใหมี้การทาํแบบสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร (Voice of Employee Survey: VOE) เพราะ
กลุ่มธนชาตตระหนกัดีวา่องคก์รจะเจริญรุดหนา้ไดน้ั้นมีรากฐานมาจากพนกังานของเราทุกคน กลุ่มธนชาตจึงไดใ้หค้วามสาํคญั
ต่อการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนักงานทุกคนท่ีมีต่อปัจจัยแวดลอ้มต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กระบวนการทาํงาน ระบบงาน ผูบ้งัคบับญัชา ความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการทาํงาน 
เป็นตน้ ผ่านการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร โดยขอ้มูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบั สามารถมัน่ใจไดว้่า 
ความคิดเห็นดงักล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ร ซ่ึงกลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความผกูพนัของ
พนกังานใหสู้งข้ึน มากกวา่หรือเทียบเท่ากบัองคก์รชั้นนาํในตลาด 

โดยในปี 2559 มีพนักงานท่ีตอบแบบสํารวจรวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 98.33 ของพนักงานในกลุ่มธนชาตทั้งหมด  
ซ่ึงไดด้าํเนินการจดักลุ่มความเห็น และจดัทาํแผนงานพฒันาดาํเนินการส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงทุกสายงานแลว้ 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มธนชาต มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยการกาํหนดวิธีการและ 
แบบประเมินเป็นมาตรฐานของทุกหน่วยงาน ท่ีจดักลุ่มการประเมินการปฏิบติังานของทั้งรายบุคคล ทีมงาน และผูบ้ริหาร  
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อย่างชัดเจน ทั้ งน้ี ในการประเมินทุกสาย/ฝ่ายงาน จะต้องกําหนดเป้าหมายหลักท่ีสอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจหลัก 
ตามแผนงานของแต่ละปี (Department KPIs) และกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของรายบุคคล (Individual KPIs) และทีมงาน 
(Team KPIs) ให้สอดคลอ้งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลกัของแต่ละสาย/ฝ่ายงานท่ีกาํหนด ซ่ึงกระบวนการประเมินในลกัษณะ
ดงักล่าว จะเป็นการขบัเคล่ือนการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานทั้งองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจหลกัท่ีวางไว ้โดยมีการ
ประเมินปีละ 2 คร้ัง เพ่ือเป็นการติดตามผลการดาํเนินการอยา่งเหมาะสม และมีฝ่ายงานกลางท่ีดูแลการประเมินทั้งองคก์รใหอ้ยู่
ในแนวทางท่ีกาํหนด 

สําหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
โดยผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนสัประจาํปี จะพิจารณาในรูปแบบและจาํนวนท่ีเหมาะสม อนัเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีและเป้าหมายท่ีกาํหนดของแต่ละสาย/ฝ่ายงาน และมีอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บั
ธุรกิจในระดบัเดียวกนัได ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย  
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของ
บริษทัฯ โดยจะมีวาระพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัหรือเสนอขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี และรายงานการจ่ายค่าตอบแทนให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทราบเป็นประจาํทุกปีเพ่ือความ
โปร่งใส 

สําหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง จะพิจารณาจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีกล่าว 
ในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะพิจารณาเทียบเคียงอุตสาหกรรมดว้ย 

การพฒันาบุคลากร 

กลุ่มธนชาตมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื จึงไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานใหมี้คุณภาพในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนดาํเนินธุรกิจ และเป็นการเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อม
สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยใชแ้นวคิดในการพฒันาบุคลากรตาม Thanachart’s People Development Model 
70:20:10 อนัประกอบไปดว้ย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพฒันาจากประสบการณ์การทาํงานจริง ร้อยละ 20 เป็นส่วนท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามีส่วนสําคญัในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และอีกร้อยละ 10 เป็นการฝึกอบรมและการพฒันาซ่ึงมีรูปแบบ 
ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สอดคลอ้งกับผูอ้บรมและบรรลุตามวตัถุประสงค์การอบรม โดยไดท้าํการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกระดบัใหท้ราบถึงแนวคิดดงักล่าวอยูเ่สมอ 

แนวทางดาํเนินงานด้านฝึกอบรม 

มีการวางรากฐานดา้นการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งเป็นลาํดบั เพ่ือให้พนักงานในสังกดัทุกคน ทุกระดบั ไดเ้ปิด
มุมมองให้เห็นภาพกวา้ง (Big Picture) และทาํให้เกิดความเขา้ใจ (Understanding) ท่ีครบถว้นและส่งผลให้สามารถปฏิบติังาน 
ไดส้ําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดรวมถึงเสริมสร้างและพฒันากระบวนการคิด (Thinking Skills) อยา่งเป็นระบบ ให้มีทกัษะ 
ในดา้นความคิดสร้างสรรค ์การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงกลยทุธ์ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเติบโตได ้มีความกา้วหนา้ในอาชีพ 
และเป็นกาํลงัสาํคญัขององคก์รต่อไป โดยไดแ้บ่งการพฒันาออกเป็น 4 องคป์ระกอบสาํคญั คือ 

1) การพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน (Core Learning) การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะท่ีสาํคญัในการปฏิบติังาน
ตามรายตาํแหน่งงาน การพฒันาเพ่ือยกระดบัวิชาชีพท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภณัฑ ์การให้บริการลูกคา้ กระบวนการทาํงาน 
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ระบบงาน บนพ้ืนฐานของการดาํเนินงานตามกฎระเบียบของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือให้พนกังาน
ทุกคนไดรั้บการต่อยอดเพื่อพฒันาขีดความสามารถใหมี้ความเช่ียวชาญรอบดา้น ประกอบดว้ย เก่งคิด (Thinking Skills) เก่งคน 
(People Management) เก่งงาน (Performance Management) เก่งส่ือสาร (Communication Skills) 

2) การพฒันาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Transition) เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพพร้อมจะเติบโตต่อไป
ในองคก์รในระดบัท่ีสูงข้ึนรวมทั้งรองรับการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

3) การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential Development) กาํหนดให้มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานและการวางแผนทรัพยากรในระดับผูน้ําเป็นประจาํทุกปี เพ่ือกาํหนดให้มีการวางแผนการพฒันาและเส้นทาง
ความกา้วหนา้การพฒันาบุคลากรกลุ่มศกัยภาพสูง 

4) โครงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) มีการจดัการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ 
ต่อพนักงาน ทั้งความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ รวมทั้งคู่มือการทาํงานกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎระเบียบและสวสัดิการของพนกังาน รวมถึงองคค์วามรู้ในดา้นการดูแลสุขภาพกายและใจ การใชชี้วิตไดอ้ยา่งสมดุล โดยมี
การแบ่งหมวดหมู่ไวใ้นระบบ Thanachart Knowledge Management (T-KM) 

นอกเหนือจากองคป์ระกอบขา้งตน้ ยงัดาํเนินการส่ือสารเพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนกังานเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีพนักงานแต่ละคนจะไดรั้บจากองค์กร โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้รับ 
การอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วนั เน้ือหาประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ค่านิยมหลกั โครงสร้างองคก์ร 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และขอ้มูลดา้นสวสัดิการพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรู้ภาพรวมธุรกิจ ทิศทาง 
กลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบักลุ่มธนชาตสร้างความผกูพนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร อนัเป็นรากฐานของ
การรักษาบุคลากรใหม่ใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 

ในการพฒันาบุคลากร ไดด้าํเนินการผา่นทางช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ภายในองคก์ร 
(In-house Learning) การเรียนรู้กบัสถาบนัต่าง ๆ ภายนอกองค์กร (Public Learning) และการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หลงัจากท่ีพนักงานไดรั้บการฝึกอบรมตามแต่ละหลกัสูตรแลว้ จะจดัให้มีการวดัผลการเรียนรู้
ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรม เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับอบรมไดท้ราบถึงศกัยภาพของตนเองและนาํไปสู่การพฒันาสําหรับการทาํงาน 
ในอนาคตได ้

หลกัสูตรทีจ่ัดอบรม ปี 2559 

ธนาคารธนชาตและบริษัทอืน่ในกลุ่มธนชาต 

หลกัสูตร 
จํานวนหลกัสูตร จํานวนรุ่น จํานวนคร้ังทีพ่นักงานเข้าอบรม 

ธนาคารธนชาต 
บริษทัอืน่ 

ในกลุ่มธนชาต 
ธนาคารธนชาต 

บริษทัอืน่ 
ในกลุ่มธนชาต 

ธนาคารธนชาต 
บริษทัอืน่ 

ในกลุ่มธนชาต 

In-house Learning 197 119 733 228 33,651 2,594 

Public Learning 196 92 270 106 1,477 692 
E-learning 23 1 43 2 124,845 3,387 

รวม 416 212 1,046 336 159,973 6,673 
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การพฒันาพนักงานกลุ่มทีม่ีศักยภาพสูง (High Potential Development) 

พนักงาน คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดสําหรับองค์กร องคก์รจะประสบความสําเร็จไดต้ามเป้าหมาย ธุรกิจจะมีการ
เติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืได ้ตอ้งมาจากพนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
ในท่ีน้ี “ผูน้าํ” ท่ีมีศกัยภาพสูง คือ กลุ่มบุคลากรท่ีสําคญัอยา่งยิ่งในการขบัเคล่ือนทรัพยากรท่ีมีค่าขององคก์รผ่านทางทิศทาง  
กลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถวางแผนพฒันาพนักงานในสังกดัทุกคน ทุกระดบั ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติและ
พฤติกรรมการแสดงออกในการทาํงานอยา่งเหมาะสม เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเติบโตได ้มีความกา้วหนา้ในอาชีพ และเป็นกาํลงั
สาํคญัขององคก์รต่อไป จึงไดก้าํหนดให้มีการประเมินการปฏิบติังานและการวางแผนทรัพยากรในระดบัผูน้าํเป็นประจาํทุกปี 
(Leader Resource Planning) เพ่ือกาํหนดใหมี้การวางแผนการพฒันาและเส้นทางความกา้วหนา้การพฒันาบุคลากรกลุ่มศกัยภาพ
สูง (Leadership Accelerating Program) รวมถึงยงัไดก้าํหนดใหก้ารพฒันาพนกังาน (Coaching Survey) เป็นส่วนหน่ึงของดชันี
วดัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอีกดว้ย โดยมีการส่ือสารเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อมูลพนักงาน 

จํานวนพนักงานกลุ่มธนชาตจําแนกตามระดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1 ตั้งแต่ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการอาวโุส ถึง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 2 ตั้งแต่ตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ถึง ผูอ้าํนวยการ 
 3 ตั้งแต่ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี ถึง ผูจ้ดัการอาวโุส 

 

 

 

 

 

 

พนักงานประจํา จําแนกตามระดับ เพศ 
จํานวน (คน) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)1 
ชาย 70 64 60 
หญิง 25 26 26 

รวม 95 90 86 

ผูบ้ริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)2 
ชาย 455 466 484 
หญิง 453 454 476 

รวม 908 920 960 

พนกังาน (ตั้งแต่ O - SM)3 
ชาย 4,595 4,750 4,935 
หญิง 8,390 8,375 8,264 

รวม 12,985 13,125 13,199 

รวมทั้งส้ิน 13,988 14,135 14,245 

พนักงานช่ัวคราว 
จํานวน (คน) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
เพศชาย 296 442 221 
เพศหญิง 265 534 183 

รวม 561 976 404 
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จํานวนพนักงานกลุ่มธนชาตจําแนกตามพืน้ที ่

 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ 

จํานวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ 

 

 

 

 

 

จํานวนการกลับเข้าทํางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธ์ิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะ 
เพศหญิง) 

ทั้งน้ี จาํนวนพนักงานไม่รวม เอ็มบีเค ไลฟ์ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ เอ็มที เซอร์วิส 2016 ราชธานีลิสซ่ิง และรักษา 
ความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ 

พนักงานจําแนกตามพืน้ที่ เพศ 
จํานวน (คน) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

สาํนกังานใหญ่ 
ชาย 3,662 3,323 2,388 
หญิง 4,962 4,210 3,381 

รวม 8,624 7,533 5,769 

สาขาในประเทศ 
ชาย 1,458 1,957 3,091 
หญิง 3,906 4,645 5,385 

รวม 5,364 6,602 8,476 

รวมทั้งส้ิน 13,988 14,135 14,245 

ประเภทพนักงาน เพศ 
จํานวน (คน) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

พนกังานเขา้ใหม่ 
ชาย 510 725 547 
หญิง 1,293 1,769 1,355 

รวม 1,803 2,494 1,902 

พนกังานพน้สภาพ 
ชาย 664 940 909 
หญิง 1,305 1,666 1,519 

รวม 1,969 2,606 2,428 

กรณีของการลา ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จาํนวนพนกังานท่ีมีสิทธ์ิลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 8,868 8,855 8,452 

จาํนวนพนกังานท่ีไดใ้ชสิ้ทธ์ิลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 313 318 360 

จาํนวนพนกังานท่ีกลบัมาทาํงานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอดเพื่อเล้ียงดูบุตร (คน) 313 293 352 

อตัราพนกังานท่ีกลบัมาทาํงานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร  
(ร้อยละ) 

100 92 98 

จาํนวนพนกังานท่ีกลบัมาทาํงานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอดเพื่อเล้ียงดูบุตร และ
ยงัทาํงานต่อหลงัจากนั้นไป 1 ปี (คน) 

297 286 303 
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2. ด้านการดูแลส่ิงแวดล้อม 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มธนชาตไดต้ระหนักในบทบาทความเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อการใชท้รัพยากรและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นเร่ืองสาํคญั และตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกคนในการขบัเคล่ือนเพื่อนาํไปสู่ความยัง่ยืน ตั้งแต่ปี 2556 กลุ่มธนชาตโดยธนาคารธนชาตมีการ
กาํหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังานไวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงาน และจดัตั้งคณะกรรมการดา้นการ 
จัดการพลงังาน เพ่ือดาํเนินการด้านการอนุรักษ์การใช้พลังงานของบริษัทในกลุ่มธนชาตอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
นอกจากน้ี ยงัมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และกิจกรรมรณรงค์
ต่าง ๆ อีกเป็นจาํนวนมาก เพ่ือปลกูจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังาน 

 
การปรับปรุงกรอบอาคารเพือ่ลดความร้อนจากแสงแดดทีส่่องกระทบเข้ามาภายในตวัอาคาร  

สํานักงานของธนาคารธนชาต อาคารเพชรบุรี มีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับการใช้งานและพ้ืนท่ีส่วนกลางให้อยู่ดา้นใน 
ปรับปรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
ด้านระบบบริหารจัดการ  และมาตรการในการจัดการพลังงานในอาคาร การควบคุมการใช้พลังงาน  เพ่ือไม่กระทบ 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นงานระบบอาคารเขา้มาใชน้ั้น ทาํให้อาคารเพชรบุรีไดรั้บรางวัลดีเด่น 
ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารปรับปรุง (Retrofitted Building) จากการ
ประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2016 
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สาํนกังานของธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ มีการนาํนวตักรรมใหม่มาใชโ้ดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์เพ่ือเปล่ียน
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้าไวใ้ชใ้นเวลากลางคืนสาํหรับบริเวณภายนอกรอบ ๆ อาคาร การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ดงักล่าวเป็นการนาํพลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นพลงังานหมุนเวียนไม่ส้ินสุด ทั้งยงัเป็นพลงังานสะอาดมาใชท้ดแทนการเผา
เช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน และมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาวกิฤติพลงังานของประเทศอีกทางหน่ึง ซ่ึงกลุ่มธนชาตมีแผนท่ีจะดาํเนินการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลลใ์นอาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการประหยดัพลงังานและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

การดาํเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร พนักงาน ในเร่ืองการใช้พลงังานขั้นพืน้ฐาน 

กลุ่มธนชาตตระหนกัว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการใชพ้ลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้น การปลูก
จิตสํานึกในการใชพ้ลงังานอย่างมีคุณค่าเพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนในการ 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง จึงเป็นภารกิจท่ีดาํเนินการมาโดยตลอด แมว้่าการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต 
จะไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่กเ็ป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะสามารถช่วยผลกัดนัใหทุ้กคนเห็นถึงความสาํคญั
ดงักล่าว จึงไดก้าํหนดให้พนกังานทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหาร คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน ตลอดจนผูใ้ห้บริการภายนอก
ของกลุ่มธนชาต (Outsource) เขา้ร่วมการฝึกอบรมดา้นพลงังานเป็นประจาํทุกปี โดยส่ือใหท้ราบถึงการสูญเสียพลงังานท่ีเกิดข้ึน
ในอดีต และการสูญเสียพลงังานโดยไม่จาํเป็นในปัจจุบนั รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีกาํลงัจะหมดไป การใชพ้ลงังาน
ทดแทน และมาตรการประหยดัพลงังานพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใชง้านท่ีถูกวิธี เช่น การใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดอยา่งไร
ให้สามารถประหยดัทั้งค่าใชจ่้ายและค่าพลงังาน เพ่ือให้ผูท่ี้เขา้รับการอบรมนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทั้งในท่ีทาํงานและ
บา้นพกัอาศยัของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เขา้รับการอบรมไดน้าํเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือนาํผลมา
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้การอนุรักษพ์ลงังานประสบผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื นอกจากการอบรมใหค้วามรู้แลว้ ยงัมีการจดักิจกรรม
ดา้นพลงังานภายในอาคารต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานในองคก์รร่วมกนัคน้หานวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะมา
สนองตอบการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และยงัเป็นการสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดว้ยอีกทางหน่ึง 
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แนวทางการบริหารจัดการการใช้พลงังาน 

 ใชม้าตรการและอุปกรณ์ในการตรวจวดัควบคุมและจดัการดา้นพลงังานอยา่งเป็นระบบ มีมาตรการในการติดตั้ง
การใชไ้ฟฟ้าอยา่งเหมาะสม 

 ใชร้ะบบอุปกรณ์ประกอบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยดัพลงังานและมีการบริหารจดัการดา้นพลงังาน 

 ใชพ้ลงังานทางเลือก อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนการทาํธุรกรรมท่ีไม่มีผลเสียกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 ลดการใชพ้ลงังานและลดการใชท้รัพยากรในองคก์ร 

 กาํหนดใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กาํหนดแผนงานการอนุรักษพ์ลงังาน 

 กาํหนดให้การอนุรักษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกคน โดยตอ้งให ้
ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

 ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจัดการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการ
ดาํเนินงานดา้นพลงังานเป็นประจาํทุกปี 

การดาํเนินการ 

 การควบคุมการเปิด-ปิด ป๊ัมนํ้าดี เป็นการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยการหลีกเล่ียงการเปิดใช้
พลงังานไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามาก (On Peak) และมาใชง้านในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย (Off Peak) 
ระหวา่งเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดถึ้ง 793,000 บาทต่อปี ลดค่าพลงังานไฟฟ้าได ้187,941 
กิโลวตัตต่์อชัว่โมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 105,430 กิโลกรัม 

 การเปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยดัพลงังาน LED ภายในอาคารจาํนวน 7 แห่ง เช่น สาํนกังานใหญ่ 
ไดแ้ก่ อาคารสวนมะลิ อาคารเพชรบุรี อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ อาคารกลาสเฮา้ส์รัชดา อาคารวงศส์ว่าง อาคารพระราม 7 และ
อาคารเดอะไนน์ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตไดเ้ปล่ียนมาใชห้ลอดไฟ LED ในสาขาท่ีเปิดใหม่ และสาขาท่ีมีการปรับปรุง  
เพ่ือช่วยประหยดัพลงังานและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ทาํให้สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได ้1,606,899 บาทต่อปี ลดค่าพลงังาน
ไฟฟ้าไดถึ้ง 378,797 กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 192,849 กิโลกรัม และยงัช่วยลด 
การปล่อยความร้อนจากหลอดไฟ ช่วยลดขยะท่ีเป็นอนัตรายจากหลอดไฟ เพราะหลอด LED มีชัว่โมงการใชง้านท่ียาวนานกวา่
หลอดไฟประเภทอ่ืนใหค้วามสวา่งทนัทีเม่ือเปิดใชง้าน ตวัหลอดมีขนาดเลก็และไม่มีรังสียวูี แสงท่ีออกมาไม่ทาํอนัตรายต่อวสัดุ
ท่ีส่อง ไม่มีสารปรอท จึงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
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 การปรับอุณหภูมิของชิลเลอร์ ( Set Point Chiller) ตามฤดูกาล เพ่ือเป็นการลดการใชพ้ลงังานและลดค่าใชจ่้าย  
ทาํใหส้ามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดถึ้ง 3,600,000 บาทต่อปี ลดค่าพลงังานไฟฟ้าได ้852,793 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 442,633 กิโลกรัม 

 การตดิตั้งระบบโอโซนในระบบชิลเลอร์ ทาํใหร้ะบบชิลเลอร์ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่เกิดตระกนัในระบบ
ความเยน็ เป็นการลดขั้นตอนการทาํความสะอาดตระกนั ส่งผลให้ประหยดัค่านํ้ า ค่าไฟฟ้า และลดการใช้สารเคมี Softener  
ซ่ึงปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและสภาพแวดลอ้ม ทาํให้ประหยดัค่าไฟฟ้าไดถึ้ง 713,200 บาทต่อปี ลดค่าพลงังานไฟฟ้าได ้33,534 
กิโลวตัตต่์อชัว่โมง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 49,910 กิโลกรัม 

การบริหารจัดการนํา้ และของเสีย 

 การติดตั้งระบบบําบัดนํา้เสีย โดยการนาํนํ้ าท่ีผา่นการบาํบดักลบัมาใชเ้พ่ือลดปริมาณการใชน้ํ้ าและประหยดัค่านํ้ า 
เช่น นาํมารดนํ้ าตน้ไม ้ทาํความสะอาดพ้ืน เป็นการใชท้รัพยากรนํ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยงัทาํให้ตน้ไมเ้จริญงอกงาม  
นํ้าท้ิงท่ีปล่อยลงสู่ลาํคลองสาธารณะไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะผา่นขั้นตอนการบาํบดัท่ีมีค่าผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

 การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ โดยการนาํขยะมาแยกประเภท ส่ิงท่ียงัมีประโยชน์ก็นาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น 
ขวดพลาสติก กระดาษ เป็นตน้ เพ่ือเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การใชน้ํ้ า และเพ่ิมความปลอดภยัจากขยะท่ีเป็นพิษ เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย ์ฯลฯ 

การดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยภายในอาคาร 

การตรวจวัดแสงสว่าง ภายในอาคารเพ่ือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับมาตรฐาน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร พร้อมทั้ งติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน 
ควบคุมอนัตราย กาํหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากความเข้มของแสงสว่างในการทาํงานท่ีไม่เพียงพอหรือ 
มากเกินไป ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบสายตา การมองเห็น โดยกาํหนดใหมี้การตรวจวดัแสงสวา่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และผลการ
ตรวจในแต่ละคร้ังจะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในอาคารเพ่ือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร พร้อมทั้ งติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน 
ควบคุมอนัตราย กาํหนดแนวทางในการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากมลพิษในอากาศ ค่าฝุ่ นละอองท่ีมากเกินไป ซ่ึงมีผลกระทบ  
ทาํให้ปวดศีรษะ หอบหืด โรคหัวใจ ฯลฯ โดยกาํหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และผลการตรวจ 
ในแต่ละคร้ังจะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 

การตรวจวัดคุณภาพนํ้าดื่ม  ภายในอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  และกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง  รวมถึง 
ความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน ควบคุมอนัตราย กาํหนดแนวทาง
ในการป้องกนัปัญหาท่ีเจือปนมาในนํ้ า และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานในอาคารต่าง ๆ รวมถึงลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อภายใน
อาคารว่านํ้ าด่ืมในแต่ละอาคารมีความสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีใบรับรองคุณภาพจากสํานักคุณภาพความปลอดภยั
อาหาร (สคอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ติดไวข้า้งตูน้ํ้ าด่ืม โดยกาํหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าด่ืม 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และผลการตรวจในแต่ละคร้ังจะตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 
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3. ด้านการประกอบธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัติ 

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) - ในปี 2559 กลุ่มธนชาตไดมี้การดาํเนินการเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี 
1) จัดหลักสูตรอบรมเร่ืองจรรยาบรรณให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับและลงนาม

รับทราบจรรยาบรรณทุกเดือน รวมทั้งหลกัสูตรดา้นความรู้และพฒันาจิตใจสาํหรับ
พนกังานปัจจุบนั 

2) พฒันา CG E-learning และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เพ่ือให้พนกังานสามารถ
ศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3) เพ่ิมแนวปฏิบติักระบวนการร้องเรียน แนวปฏิบติัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ แนวปฏิบติั
ดา้นการพนกังาน แนวปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ีไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) 

4) จัดให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนลงนามยอมรับปฏิบัติตามคู่ มือ
จรรยาบรรณดงักล่าว และลงนามไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์
ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อกลุ่มธนชาต 

5) จดัทาํแบบประเมินพนกังานทุกระดบัทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต เพ่ือพฒันา ทดสอบ
และวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการ 
ท่ีดีและจรรยาบรรณ จาํนวน 2 คร้ังต่อปี 

6) จดัโปรแกรมบรรยายให้กบับริษทัคู่คา้ บริษทัตวัแทนทางธุรกิจ รับทราบ “นโยบาย
การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน” ของกลุ่ม 
ธนชาต เพ่ือใหรั้บทราบและสนบัสนุนนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าว 

การส่งเสริมคู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- มีหลกัการในการคดัเลือกคู่คา้ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างชดัเจนว่า จะไม่ส่งเสริม 
คู่คา้ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใชแ้รงงานเด็ก 
หรือใหก้ารส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ีผดิศีลธรรมและผิดกฎหมาย 

การให้ข้อมู ล เ ก่ี ยวกับสินค้าและ
ผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน 

- มีการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดสินคา้และผลิตภณัฑ ์รวมทั้งออกคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
ลกูคา้และผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน 

การคุม้ครองสิทธิของลกูคา้  - ใหบ้ริการตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี มีคุณภาพ 
- กาํหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํขอ้มูลใด ๆ ของ
ลกูคา้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 

- ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ เวน้แต่
จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

- จัดระบบหรือช่องทางเพ่ือให้ลูกคา้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกับ
บริการ และดาํเนินการแกไ้ข รวมทั้งแจง้ผลให้ลูกคา้ทราบอยา่งรวดเร็ว ผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เจา้หนา้ท่ีการตลาดศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact 
Center 1770) และเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/thanachartbank)  
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ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 

กลุ่มธนชาตไดด้าํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมจากการบริหาร
ผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการจดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารธนชาต และมีการพฒันาคู่คา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อต่อยอด 
ใหคู้่คา้พฒันาไปสู่ความยัง่ยนื โดยการดาํเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้ จึงมุ่งหวงัให้คู่คา้ของ 
กลุ่มธนชาตมีการพฒันาในกระบวนการดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการยกระดบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มและสังคมไปพร้อม ๆ กนั 

การดาํเนินธุรกิจตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัคู่คา้ เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลกูคา้อยา่งรับผดิชอบ ในปี 2559 กลุ่มธนชาตมีคู่คา้มากกวา่ 500 ราย ประกอบดว้ย 

1) งานจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละสินคา้ทัว่ไป ไดแ้ก่ สินคา้หรือบริการทัว่ไป เคร่ืองเขียน อุปกรณ์สาํนกังาน 
งานแบบพิมพส์าํคญั งานแบบพิมพท์ัว่ไป งานผลิตบตัรพลาสติก และจดัซ้ือเบด็เตลด็ 

2) งานว่าจา้งบริการจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ งานการตลาดและส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการ
ขนส่งเอกสาร/เงินสด งานบริการรักษาความปลอดภยั งานจา้งทาํความสะอาด งานบริการขบัรถ งานบริการรับ-ส่งเอกสาร 

3) งานดา้นอาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ งานตกแต่งปรับปรุงสาํนกังานทั้งอาคารสาํนกังานใหญ่และสาขา งานปรับปรุง 
ซ่อมแซม บาํรุงรักษา เปล่ียนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในท่ีทาํการของธนาคารธนชาตหรือบริเวณติดตั้งเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ และ
งานเฟอร์นิเจอร์ 

4) งานจัดซ้ือเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองใช้สํานักงาน ได้แก่  อุปกรณ์สํานักงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา เคร่ืองถ่ายเอกสารชนิด Multifunction เคร่ืองฝาก-ถอนเงินสด) รวมทั้งงานสรรหา
อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั (กลอ้ง CCTV อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Burglar Alarm) ตลอดจนการสรรหาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 

จึงให้ความสําคญัต่อประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรของคู่คา้ โดยให้คู่คา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ตามแนวทาง 3Rs คือ การลดปริมาณการใช ้(Reduce) การนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า/การนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และการสร้าง
ทดแทน (Replenish) เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองจดัซ้ือในการคดัเลือกคู่คา้ทุกราย และในอนาคต 
ภายภาคหนา้กลุ่มธนชาตจะดาํเนินการเพ่ิมเติมใน 3 มิติ คือ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล โดยให้ครอบคลุมประเด็น 
ดา้นจริยธรรมทางธุรกิจแรงงานและสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และขอ้กาํหนดอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี ได้ดาํเนินการให้คู่คา้จะตอ้งลงนามรับทราบและนําแนวทางนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยจะดาํเนินการตรวจ ติดตามและประเมินคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 

กรณีท่ีคู่ค้าไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว อาจมีการพิจารณาเพ่ือดาํเนินการกับคู่ค้าโดยพิจารณา 
จากผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เช่น บทปรับตามสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญา การยกเลิกสัญญาและ 
การคดัช่ือออกจากทะเบียนคู่คา้ (Approve Vendor List) 

การดาํเนินงานในปี 2559 

 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทั้งในกระบวนการ
บริหาร การจดัการ และการปฏิบติังานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยไดก้าํหนดนโยบายการรวมศูนยก์ารจดัซ้ือจดัจา้ง และ
มอบหมายให้ฝ่ายกลยทุธ์จดัซ้ือจดัจา้งและบริหารงานกลางเป็นผูรั้บผิดชอบ เพ่ือให้กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งมีความโปร่งใส 
ตลอดจนมีการประเมินผลผูข้ายและผูใ้หบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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 สนบัสนุนให้ผูข้ายและผูใ้หบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือยกระดบัและขยายขอบเขตไปสู่การจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งย ัง่ยนื และการพฒันากระบวนการดาํเนินงานร่วมกบัคู่คา้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งเป็นระบบ และไดช่้วยส่งต่อแนวคิดเพ่ือใหคู้่คา้สามารถมีแนวทางการจดัการท่ีดี
ข้ึน ช่วยหาวิธีลดตน้ทุนอย่างถูกตอ้งเพ่ือส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดี และมีราคาท่ีแข่งขนัได  ้เพ่ือให้คู่คา้สามารถทาํธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืเช่นกนั 

 พฒันานโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือยกระดบัการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยนาํปัจจยัทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้มา
พิจารณาประกอบกนั เช่น การคา้ท่ีเป็นธรรม (Fair Trade) สิทธิมนุษยชนและเง่ือนไขดา้นแรงงาน อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในสถานประกอบการ โดยมี
ความสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังานของธนาคารธนชาต เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

 การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูข้ายและผูใ้หบ้ริการ (Supplier Relationship Management) อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีการร่วมมือกนัในการพฒันาสินคา้และบริการ ให้สามารถตอบสนองได ้
ตรงความตอ้งการทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนักส็นบัสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจของผูข้ายและผูใ้หบ้ริการอีกดว้ย 

 การต่อยอดขยายแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนให้ครอบคลุมตลอดทั้ งห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมตน้จากการ
ปรึกษาหารือและพฒันาร่วมกบัคู่คา้ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการจดัซ้ือโดยคาํนึงถึงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไป 
พร้อม ๆ กนั อนันาํมาซ่ึงผลสาํเร็จเป็นรูปธรรมหลากหลายประการ เช่น การจดัซ้ือผลิตภณัฑต่์าง ๆ จากองคก์รสาธารณกุศล  
เพ่ือใชเ้ป็นของท่ีระลึกในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกนัปฏิรูปส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ให้ใชว้สัดุการพิมพท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยร่วมกบัคู่คา้ในการคิดคน้และพฒันากระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้มีนวตักรรมเพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอบสนองนโยบายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการของคู่คา้ จาํนวนกวา่ 500 ราย เป็นประจาํทุกปี โดยประเมินผลจากความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน พบวา่ในปี 2559 มีขอ้ร้องเรียนเร่ืองคุณภาพจากผูใ้ชง้าน รวมทั้งส้ิน 16 กรณี และแกไ้ขสาํเร็จแลว้มากกวา่ 
ร้อยละ 99 

ตวัอย่างโครงการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

กําหนดแนวทางการจัดซ้ือท่ีเน้นการนําว ัสดุท่ีใช้จะต้องเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และช่วยลดการปลดปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อโลก โดยกาํหนดให้ใช้วตัถุดิบในการผลิตดว้ยกระบวนการใช้วสัดุท่ีสามารถนาํมารีไซเคิลได ้
รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งสรรหา จะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้าของ
สถาบนัระดบัประเทศ เช่น Underwriter Laboratory (UL) พร้อมทั้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการป้องกนัการรบกวนทางคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า ของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น Federal Communication Commission (FCC) ท่ีสาํคญัตอ้งไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการประหยดัพลงังานของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น Energy Star 5 และตอ้งไดรั้บรองมาตรฐานทางดา้น 
ความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม ของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น EPEAT Rating ดว้ย เช่น การจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ต่อพว่ง การสรรหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร Multifunction และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ ดว้ย 
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โครงการจัดซ้ือกระดาษ A4 

เลง็เห็นถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดมี้นโยบายในการจดัซ้ือกระดาษ A4 โดยจะตอ้งเป็นกระดาษท่ีผลิตดว้ยเยื่อ
จากตน้ไมล้ม้ลุกหรือป่าปลูก หรือผลิตจากวสัดุทางการเกษตรท่ีใชแ้ลว้ผสมเยื่อหมุนเวียนทาํใหม่ร้อยละ 100 โดยไม่ใชต้น้ไม้
ใหม่เลย เน่ืองจากเป็นกระดาษท่ีผลิตดว้ยกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยปริมาณกระดาษมากกว่าร้อยละ 95  
ท่ีเลือกใช ้ประกอบดว้ย 

1) กระดาษชนิด  80 แกรม  ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูกเป็นส่วนผสมร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 เป็น 
เยือ่หมุนเวยีนทาํใหม่ ซ่ึงมาจากการนาํเศษวสัดุหรือวสัดุซ่ึงผา่นการใชง้านแลว้มาใชเ้ป็นส่วนผสม รวมทั้งการลดใชส้ารฟอกขาว
ในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย เหมาะสําหรับเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษเทียบเท่ากบักระดาษ 
ถ่ายเอกสารท่ีผลิตจากเยือ่กระดาษใหม่ร้อยละ 100 เน้ือกระดาษหนา เรียบ ล่ืน และขาว สามารถใชง้านไดท้ั้ง 2 หนา้ 

2) กระดาษชนิด 70 แกรม เป็นกระดาษท่ีใช้เป็นจาํนวนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูก 
เป็นส่วนผสมร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นเยื่อหมุนเวียนทาํใหม่ ซ่ึงมาจากการนาํเศษวสัดุหรือวสัดุท่ีผ่านการใชง้านแลว้ 
มาใชเ้ป็นส่วนผสม รวมทั้งการลดใชส้ารฟอกขาวในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย ทาํให้มีความทึบแสง 
มากข้ึนเตม็ประสิทธิภาพ ดว้ยเน้ือกระดาษหนา เรียบ ล่ืน และขาว สามารถใชง้านไดท้ั้ง 2 หนา้ 

โครงการระบบจัดซ้ือออนไลน์ 

นาํระบบจดัซ้ือออนไลน์ (Online Purchasing System) มาใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือสินคา้มาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่ม 
ธนชาตสามารถลดปริมาณการใชก้ระดาษไดม้ากกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณกระดาษท่ีเคยใช ้ และสามารถประหยดัค่าใชจ่้าย 
ในการใชก้ระดาษไดถึ้งปีละ 160,000 บาท 

การปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

นอกเหนือจากการส่งเสริมใหพ้นกังานใชก้ระดาษใหเ้กิดประโยชน์แลว้ ยงัปรับกระบวนการปฏิบติังานเพ่ือลดปริมาณ
การใชก้ระดาษ และยงัมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางออ้มอีกดว้ย โดยมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหลาย
รูปแบบ ดงัน้ี 

- การนาํระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการดาํเนินงานและระบบการประชุมต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นการลดการ
ใชก้ระดาษท่ีเคยจดัทาํและส่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

- การบริการขอ้มูลหรือส่งรายการใหลู้กคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์แทนการส่งดว้ยกระดาษ ซ่ึงเป็นการลดการใชก้ระดาษ
ในกระบวนการธุรกิจไดจ้าํนวนมาก และลกูคา้ไดรั้บขอ้มูลอยา่งรวดเร็วผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตกลงกนั 

- การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสําคญัของการลดการใชก้ระดาษ เพ่ือให้เกิดการปรับพฤติกรรม 
การใชก้ระดาษใหน้อ้ยท่ีสุด และการส่งเสริมใหน้าํกระดาษท่ีใชแ้ลว้มาใชซ้ํ้ าภายในหน่วยงาน เป็นตน้ 

ความรับผดิชอบต่อการป้องกนัการละเมดิลขิสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 

ด้านนโยบาย 

กลุ่มธนชาตกาํหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการใชง้าน เพ่ือควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ในเร่ืองการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม 
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ด้านกระบวนการ 

- มีกระบวนการในการจดัเกบ็ทะเบียนทรัพยสิ์นและสอบทานเพ่ือปรับปรุงทะเบียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยการส่ง
เจา้หนา้ท่ีเขา้สาํรวจซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนกังาน 

- มีกระบวนการลงทะเบียนการสั่งซ้ือเม่ือมีการร้องขอจากผูใ้ชง้าน 

- มีการนาํเสนอรายงานเปรียบเทียบจาํนวน License Software ท่ีมีอยู ่ และจาํนวนท่ีมีการติดตั้งใชง้านจริงให้กบั
คณะกรรมการบริหารความปลอดภยัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (IT Security Management Committee) และ
คณะกรรมการพิจารณาและทบทวนเทคโนโลย ี(Technology Project Review: TPR) เป็นประจาํทุกเดือน 

ด้านเทคโนโลย ี

- ผูใ้ชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ไดเ้อง โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํการระงบัสิทธ์ิของ
ผูใ้ชง้าน หากตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากฝ่ายงาน และตอ้งทาํการร้องขอมายงัหน่วยงานสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี(“IT”) เพ่ือดาํเนินการต่อไป 

- มีระบบ Desktop Management ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ท่ีมีการติดตั้งใชง้านบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ 
เกบ็ขอ้มูลเพ่ือจดัทาํเป็นรายงานทุกเดือน 

ด้านผู้ใช้งาน 

จดัอบรมและมีการทดสอบ IT Security Awareness ของพนักงานอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
ความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

ความรับผดิชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษทัฯ ปฏิบติัตามสัญญาและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขการคํ้าประกนั  
การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชาํระหน้ี ทั้งเร่ืองวตัถุประสงค์การใชเ้งิน การชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย เง่ือนไข 
การคํ้าประกนัและเร่ืองอ่ืนใดท่ีตกลงไวก้บัเจา้หน้ี โดยบริษทัฯ จะรายงานฐานะและขอ้มูลทางการเงินแก่เจา้หน้ีตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนั ดว้ยความถกูตอ้ง โปร่งใส อยา่งสมํ่าเสมอ 

สาํหรับการบริหารเงินทุน บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัความมัน่คงและแขง็แกร่ง และบริหารสภาพคล่องอยา่งพอเพียง 
ในการชาํระหน้ีคืนแก่เจา้หน้ีตามกาํหนดเวลา 

ความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในการดาํเนินธุรกจิ (CSR in Process) ต่อผู้มส่ีวนได้เสียอืน่ 

1. โครงการ “Rethink” 

โครงการ “Rethink” เป็นโครงการท่ีเร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ดว้ยตระหนกัถึงความสําคญัของการให้ความรู้
และการสร้างวินัยทางการเงิน ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานสําคญัในการดาํรงชีวิต จึงไดมี้การจดัทาํโครงการข้ึน โดยวตัถุประสงค์หลกั 
ไดแ้ก่ การรณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้คนในสังคมไดฉุ้กคิดและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชเ้งินให้พอดีกบัรายไดข้อง
ตนเอง และสร้างวินยัทางการเงินเพ่ือความสุขในชีวิตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ภายใตส้โลแกน “คิดใหม่ ใชเ้งินเป็น เห็นความสุข”  
ซ่ึงพฒันาแนวคิดมาจากแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการดาํเนิน
โครงการในปี 2559 นั้น ไดมี้การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์โครงการอย่างต่อเน่ืองผ่านการสร้างเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความรู้ 
ทางการเงินในชีวิตประจําวนั และได้นําเสนอเน้ือหาดังกล่าวผ่านทางรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัได้มีการ
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ประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านการจดัทาํคลิปให้ความรู้ทางการเงินผ่านการเล่าเร่ืองของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงมี
มุมมองและวธีิการบริหารจดัการทางการเงินในรูปแบบท่ีต่างกนัอีกดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองกบัสังคมยคุดิจิตอลและ
พฤติกรรมการรับขอ้มูลในปัจจุบนั ไดมี้การเผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกบัการบริหารจัดการทางการเงิน การสร้างความตระหนัก 
และส่งเสริมวินยัทางการเงิน ตลอดจนคาํแนะนาํในการบริหารจดัการทางการเงินผา่นโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งเฟซบุ๊กของธนาคาร
ธนชาต อินสตาแกรม แอปพลิเคชนัไลน์ และเวบ็ไซต ์www.thanachartcsr.com 

 
2. โครงการ “ธนชาตประกนัภัย Yes, We Safe” 

ดว้ยความตระหนกัถึงปัญหาเก่ียวกบัอุบติัเหตุการจราจร และมีความห่วงใยดา้นความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน ธนชาตประกนัภยัจึงไดริ้เร่ิมการจดัทาํโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” ข้ึน โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้ งต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้มีการแบ่ง 
การดาํเนินงานเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการป้องกนั ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมและสร้างความปลอดภยับนทอ้งถนน และดา้นความช่วยเหลือ 
ท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทาํให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซ่ึงกิจกรรมตามโครงการ 
ท่ีดาํเนินการในปี 2559 ไดแ้ก่ 

- ดา้นการป้องกนั กจิกรรม “Drive DD United Season 2” จดัประกวดคลิปวิดีโอในหวัขอ้ “IT’S COOL TO BE 
CALM ขบัอยา่งเท่ ดูดี มีสติ” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการขบัข่ีรถยนต ์เพ่ือผลของการลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน
จากสาเหตุการขบัรถยนตท่ี์ขาดจิตสาํนึกท่ีดี ประมาท ไม่ระมดัระวงั และยัว่ยอุารมณ์ผูอ่ื้น จนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและ
การทําร้ายร่างกาย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ และศกัยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอท่ีส่ือถึงคุณลกัษณะด้านการรณรงค์การขบัข่ีรถยนต ์
อย่างปลอดภยั และตระหนักถึงปัญหาจากการขบัข่ีรถยนต์ท่ีขาดจิตสํานึกท่ีดี โดยให้มีการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด  
กบักลุ่มเพ่ือนในวยัเดียวกนั และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงจากการจดักิจกรรมดงักล่าวมีกลุ่มนกัศึกษากว่า 30 มหาวิทยาลยัร่วมส่งผลงาน 
เขา้ประกวด จาํนวนทั้งหมด 118 คลิป และกวา่ร้อยละ 20 ของทีมท่ีเขา้ประกวดเป็นนกัศึกษาในส่วนภมิูภาค 

- ดา้นการช่วยเหลือ ไดมี้การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล อยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ปี 2555 จาํนวน 4 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมทั้งหมด 100,000 บาท 
โดยโรงเรียนดังกล่าวเป็นสถานศึกษาท่ีผลิตนักกายอุปกรณ์ในชั้นปริญญาตรี ให้มีความรู้ทางการทาํกายอุปกรณ์เสริมและ 
กายอุปกรณ์เทียม เพ่ือฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วย และสามารถประดิษฐ ์ดดัแปลง และพฒันากายอุปกรณ์ใหท้ดัเทียมสากล 
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กจิกรรมเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after Process) 

เป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ และการดาํเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ซ่ึงกลุ่มธนชาตไดด้าํเนินการดา้นน้ีมาโดยตลอดตั้งแต่เร่ิมดาํเนินธุรกิจ ต่อมาเม่ือกลุ่มธนชาตไดมี้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ภายในกลุ่ม มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ สาํนกังานเครือข่าย (HUB) ในภาคต่าง ๆ จึงไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพ่ือสังคม 
ซ่ึงดาํเนินการภายใตค้วามร่วมมือของพนกังานในกลุ่มธนชาต รวมทั้งเชิญชวนลูกคา้ คู่คา้ และประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการทาํกิจกรรมนั้น ๆ โดยในปี 2559 ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ด้านรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศาสนา เพ่ือร่วมส่งเสริมกิจกรรมดา้นเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ไทย วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และศาสนา ภายใตก้ารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน พนกังาน และประชาชนทัว่ไป 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสาธารณกุศล เพ่ือแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วม 
ในการพฒันาสังคม ผ่านการสนบัสนุนการดาํเนินงานเพ่ือสังคมขององคก์รสาธารณกุศลต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงานในการพฒันาสังคม 
ใหเ้ขม้แขง็และมีความยัง่ยนื โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นผูป่้วย เดก็และเยาวชน สตรี หรือผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ 

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพ่ือร่วมเติมเต็มและพฒันาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สามารถผลิตและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นท่ีทดัเทียมกบันานาชาติ และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  
ซ่ึงถือเป็นการวางรากฐานสาํคญัในการพฒันาความเขม้แขง็ของชาติ 

4. ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการดาํเนินการท่ีสามารถลดผลกระทบทางอ้อมท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผ่านการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการรณรงค ์และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังานในกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังาน 

นอกจากน้ี ยงัไดมี้การจดัตั้ง มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ข้ึน เพ่ือเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรม
ทางสังคมของกลุ่มธนชาตดว้ย โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม
ควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม มีเป้าหมายในการสร้างตน้แบบในการพฒันาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรู้ในการ
พฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงตนเอง ทั้งในเร่ืองของความรู้ ความคิด และทกัษะในการปฏิบติั มีความเช่ือมัน่และสามารถ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง รวมทั้งมีทศันคติ ค่านิยมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการดาํเนินชีวิต และพฒันาความเป็นอยูข่องตนเองให้ดี
ยิ่งข้ึน ภายใตแ้นวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการสร้างเครือข่าย
และการประสานงานช่วยเหลือสังคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ งร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย เช่น ธนาคารธนชาต 
ไดด้าํเนินการดูแลพิพิธภณัฑค์รุฑ เพ่ือเป็นการใหค้วามรู้แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
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ด้านการรณรงค์และส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยและศาสนา 

พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2559 

พิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2559 ถือเป็นปีท่ี 10 ท่ีกลุ่มธนชาต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานผา้พระกฐินให้นาํไปถวาย ณ  
พระอารามหลวงทัว่ประเทศ โดยในปีน้ีไดอ้ญัเชิญผา้พระกฐินไปถวายพระสงฆจ์าํพรรษา ณ วดัพายพั พระอารามหลวง จงัหวดั
นครราชสีมา ในการน้ี บริษทัในกลุ่มธนชาต ลูกคา้ คู่คา้ต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร พนักงาน และประชาชนทัว่ไป ไดมี้จิตศรัทธา
ร่วมกันในการถวายปัจจัยให้แก่วดั เพ่ือสมทบทุนจัดสร้างพระอุโบสถท่ีกาํลังสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นจาํนวนเงิน 
8,888,999 บาท และไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
จาํนวน 20 ทุน พร้อมทั้งมอบเงินสนบัสนุนแก่องคก์รการกศุลในจงัหวดั 3 แห่ง 

การถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกลุ่มธนชาตนั้น มีจุดเร่ิมตน้ในปี 2549 ณ วดัแกว้โกรวาราม จงัหวดักระบ่ี จากนั้น
ได้ดาํเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองมาเป็นประจําทุกปี ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา  
พระอารามหลวง ปูชนียสถานไวใ้หค้งอยูคู่่ชาติไทย 

     
โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” 

การดาํเนินโครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” ประจาํปี 2559 นั้น ถือเป็นการดาํเนินโครงการ 
อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 45 ซ่ึงรับสืบทอดมาจากธนาคารนครหลวงไทย โดยวตัถุประสงค์หลกัของโครงการ ไดแ้ก่ การธาํรงและ
รักษาไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้ งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบัติเก่ียวกับมารยาทไทยในชีวิตประจาํวนั  
โดยส่งเสริมให้เอกลกัษณ์ดงักล่าวยงัคงอยู่คู่กบัคนไทย ไม่ให้เกิดการเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา และสร้างสมดุลในค่านิยม 
ทางสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมต่างชาติมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและร่วมปลูกจิตสาํนึกให้เยาวชน
ของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวฒันธรรมไทย และร่วมกนัรักษาไวใ้ห้คงอยูคู่่สังคมไทยตลอดไป ซ่ึงวฒันธรรมทางดา้น
ภาษาไทยและมารยาทไทยนั้น จดัเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

กิจกรรมหลกัตามโครงการมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การแข่งขนัอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซ่ึงเปิดโอกาส 
ให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัอุดมศึกษา เขา้ร่วมแข่งขนัในนามของสถาบนั เพ่ือแข่งขนัชิง 
ถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบตัรและทุนการศึกษา โดยในปี 2559 มีผูเ้ขา้
แข่งขนัจากสถาบนัการศึกษาทุกภูมิภาคมากกว่า 4,000 คน และในปีน้ียงัคงมีการประกวดมารยาทไทยสาํหรับเยาวชนผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ิน ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบตัรและทุนการศึกษา  
โดยได้ดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงในปี 2559 มีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมการประกวดทั้ งส้ิน 12 โรงเรียน มีนักเรียนเขา้ร่วม 
การประกวดจาํนวน 104 คน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ลุ่มเดก็ท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้นิ ไดมี้โอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ และสามารถดาํรงชีวิตอย่างมีความทดัเทียมกบับุคคลทัว่ไป รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 21 จาก 26 

และศกัยภาพของเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้ินในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย  
ผา่นการปฏิบติัตนตามมารยาทไทยท่ีถูกตอ้ง 

   
 

   
พพิธิภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต 

“พิพิธภณัฑค์รุฑ โดยธนาคารธนชาต” ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยท่ีมาในการก่อตั้ง
พิพิธภณัฑค์รุฑนั้นเร่ิมมาจากการท่ีธนาคารธนชาตไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 
ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยนั้ น เป็นธนาคารท่ีมีการดาํเนินกิจการมากว่า 70 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
เคร่ืองหมายครุฑพา่ห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยูท่ี่สาํนกังานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2484 ซ่ึงภายหลงัการรับโอน
กิจการจากธนาคารนครหลวงไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจําเป็นต้องอัญเชิญเคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ลง ตาม พ.ร.บ. 
เคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ (ฉบบัท่ี 2) ปี 2535 ดว้ยความตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัขององคค์รุฑพระราชทานท่ีมีความผกูพนั
และความศรัทธากบัคนไทย รวมทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์แทนองคพ์ระมหากษตัริยข์องไทย จึงไดมี้การอญัเชิญองคค์รุฑจากสาํนกังาน
และสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐานยงัศูนยฝึ์กอบรมบางปู เขตเทศบาลตาํบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภณัฑค์รุฑข้ึน 
เพ่ือร้อยเรียงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัองค์ครุฑในรูปแบบส่ือผสมผสาน (Multimedia) โดยยึดความเขา้ใจพ้ืนฐานของคนไทย 
ท่ีมีต่อองคค์รุฑจากความเช่ือทางพุทธศาสนา ในพิพิธภณัฑไ์ดมี้การออกแบบและสร้างสรรคส์ถานท่ีเพ่ือให้ผูเ้ขา้ชมไดท้ราบถึง
ความเป็นมาของครุฑตามตาํนานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีการจดัแสดงองคค์รุฑท่ีอญัเชิญจากสาขาของ
ธนาคารนครหลวงไทยมาไวย้งัพิพิธภณัฑ์ เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ครุฑกบัสถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นลน้พน้อนัหาท่ีสุดมิได ้รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 
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กจิกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น” 

ดว้ยตระหนักถึงคุณค่าของเอกลกัษณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกท่ีสืบทอดต่อ ๆ กนัมา แสดงให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ท่ีชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้และมีค่าควรแก่การอนุรักษใ์ห้คงอยูต่่อไป จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณีในทอ้งถ่ิน” โดยสํานักงานเครือข่ายของธนาคารธนชาตท่ีเปิดดาํเนินการอยู่ทัว่ประเทศ เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการดาํเนินกิจกรรม และการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนในฐานะสมาชิกของทอ้งถ่ิน จึงส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
พนักงาน ลูกคา้ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถ่ินนั้น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในส่วนภมิูภาค โดยในปี 2559 มีการจดักิจกรรมสืบสานและอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ 

2. งานสืบสานประเพณี 100 ปี แห่งศรัทธา จงัหวดันครสวรรค ์

3. งานนอ้มรําลึก 41 ปี หลวงปู่ ทิม อิสริโก ละสังขาร วดัละหารไร่ จงัหวดัระยอง 

4. งานประเพณีสงกรานต ์พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

5. งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา ประจาํปี 2559 จงัหวดัอุบลราชธานี 

6. งานประเพณีรับบวั (14 คํ่า เดือน 11) จงัหวดัสมุทรปราการ 

7. งานประเพณีตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน วดัพระพทุธฉาย จงัหวดัสระบุรี 

8. งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผกั จงัหวดัภเูกต็ 

9. งานสืบสานประเพณียีเ่ป็งรําลึก จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเพือ่สาธารณกุศล 

กจิกรรม “งานกาชาดประจําปี” 

ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาด ซ่ึงจดัต่อเน่ืองมาเป็นประจาํทุกปี โดยมีจุดเร่ิมตน้ในปี 
2519 เม่ือธนาคารศรีนคร ซ่ึงถือเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมออกร้านงานกาชาด ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาด
ธนาคารศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมี้การออกร้านกาชาดในนามธนาคาร
นครหลวงไทย โดยใชช่ื้อว่า “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และในปี 2554 เม่ือธนาคารธนชาตรับโอนกิจการจากธนาคาร
นครหลวงไทย จึงไดมี้การออกร้านในนามของ “ธนาคารธนชาต” ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” โดยในปัจจุบนัธนาคาร
ธนชาตยงัคงเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียวท่ีไดเ้ขา้ร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจาํทุกปี ณ บริเวณสวนอมัพร 

โดยในปี 2559 นั้น ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกร้านงานกาชาด ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 - 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณ
สวนอมัพร โดยไดอ้อกแบบตกแต่งร้านภายใตแ้นวคิด “Let’s Play Let’s Learn” เล่นอยา่งสร้างสรรค ์สร้างพลงัการเรียนรู้ โดยได้
จาํลองสนามเด็กเล่น โลกแห่งการเรียนรู้สําหรับเด็ก ๆ มาไวใ้นบริเวณร้าน ภายหลงัจากจบกิจกรรมการออกร้านงานกาชาด 
ธนาคารธนชาตไดน้าํอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชต้กแต่ง เช่น กระดานล่ืน อ่างบอลขนาดใหญ่ ชิงชา้ และไมก้ระดก ไปมอบใหก้บัโรงเรียน
ท่ีขาดแคลน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัฤาชยั และโรงเรียนวดัมาบโพธ์ิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือช่วยส่งเสริมพฒันาการในการเรียนรู้
ของเด็ก รวมทั้งจะดาํเนินการนาํรายไดสุ้ทธิจากการจดัจาํหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต ประจาํปี 2559 และการออกร้าน
กาชาด ข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอุ์ปนายกิาผูอ้าํนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จ
พระราชกศุลสมทบทุนบาํรุงสภากาชาดไทย จาํนวน 6,300,000 บาท ต่อไป 
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โครงการสะพานบุญ 

กลุ่มธนชาตมีความมุ่งมัน่เสมอมาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมในการสนับสนุนดาํเนินงานเพ่ือองค์กรสาธารณกุศล 
ต่าง ๆ อยา่งย ัง่ยืน โดยมีจุดเร่ิมตน้มาตั้งแต่ปี 2552 จาก “โครงการธนชาต ริเร่ิม…เติมเตม็ มหกรรมออมบุญ” โดยธนาคารธนชาต
ไดเ้ชิญองคก์รสาธารณกุศลมาร่วมทาํกิจกรรมออกร้าน และประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานขององคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย
มากข้ึน การดาํเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากลูกคา้ของธนาคารธนชาต ประชาชนทัว่ไป และองคก์ร 
สาธารณกุศลต่าง ๆ ต่อมาในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงมีแนวคิดจดัทาํโครงการสะพานบุญข้ึนเพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ในการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาธารณกุศลอยา่งย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือความตั้งใจท่ีจะเติมเต็มช่องว่างระหว่าง
ผูใ้หแ้ละผูรั้บ รวมทั้งเป็นสะพานเช่ือมโยงผูใ้หแ้ละผูรั้บเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการเปิดโอกาสใหลู้กคา้ของธนาคารธนชาตและประชาชน
ทัว่ไป สามารถร่วมบริจาคเงินใหแ้ก่องคก์รสาธารณกุศลผา่นช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ทั้งการบริจาคผา่นตูเ้อทีเอม็ สาขา
ของธนาคารธนชาต เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั และการทาํรายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคารธนชาตจะไม่คิดค่าธรรมเนียม 
แต่อย่างใด ทั้งน้ี องค์กรสาธารณกุศลท่ีจะเขา้ร่วมโครงการนั้นตอ้งมีวตัถุประสงค์หลกัในการจดัตั้งเพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 
ในกลุ่มต่าง ๆ แกปั้ญหาสังคมอยา่งแทจ้ริง และมีผลงานท่ีผา่นมาเป็นท่ียอมรับของประชาชน ในปัจจุบนัมีองคก์รการกุศลเขา้ร่วม
โครงการสะพานบุญแลว้ จาํนวน 18 องคก์ร ไดแ้ก่ 

1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 

2. มูลนิธิบา้นนกขม้ิน 

3. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

4. มูลนิธิเพ่ือเดก็พิการ 

5. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

6. มูลนิธิรามาธิบดี 

7. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

9. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธญัญา 

12. มูลนิธิพระดาบส 
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13. มูลนิธิพระครูบานอ้ย เขมปัญโญ 

14. มูลนิธิคุม้เกลา้ฯ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

15. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 

16. มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภมิูสิริ 

17. โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาํหรับพระสงฆ ์

18. มูลนิธิศนูยม์ะเร็งเตา้นมเฉลิมพระเกียรติ 

สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบด ี

ดว้ยตระหนกัถึงความสําคญัในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาระบบการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุข และส่งเสริม
โอกาสในการเขา้ถึงการดูแล รักษา และป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ ของประชาชน บริษทัฯ ธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต และธนชาต 
ประกนัภยั ไดร่้วมกนับริจาคเงินจาํนวน 1,500,000 บาท เพ่ือสมทบทุนให้แก่โครงการสถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ มูลนิธิ
รามาธิบดี ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นโรงเรียนแพทย ์และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง สาํหรับให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยทุกระดบั
อยา่งบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู ป้องกนัโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนยแ์พทย์
ศึกษาท่ีมุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกของ
ประเทศ 

กจิกรรม “บริจาคโลหิต ร้อยใจถวายพ่อหลวงและแม่หลวง” 

เป็นกิจกรรมท่ีสาํนกังานเครือข่าย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแก่น) ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองกว่า 10 ปีแลว้ 
วตัถุประสงค์หลกัในการดาํเนินการเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดั
มหาสารคาม รวมทั้งพนกังานร่วมกนัทาํความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ดว้ยการร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือนาํไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุฉุกเฉิน และบรรเทา
ภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มาอาํนวย 
ความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตโดยตลอด นอกจากน้ี ยงัมีบริการตรวจสุขภาพทางการเงินให้กบัประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรม
อีกดว้ย ซ่ึงในปี 2559 มีผูเ้ขา้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งส้ิน 823 คน บริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทย รวมทั้งส้ิน 359,000 ซีซี 

   

ด้านการส่งเสริมและพฒันาการศึกษา 

โครงการ “พีใ่ห้ของ...น้องใช้ต่อ” 

เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใตแ้นวคิดของการนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ จึงมีการนาํอุปกรณ์สํานักงาน เช่น โต๊ะ ตู ้เกา้อ้ี และคอมพิวเตอร์ ท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้แต่ยงัอยู่ในสภาพดี มามอบและ



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 25 จาก 26 

แบ่งปันให้กับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และวดั เป็นต้น เพ่ือเป็นการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุด 

ผลดาํเนินการในปี 2557 - 2559 

ประจําปี หน่วยงานทีข่อรับบริจาค (แห่ง) จํานวนทรัพย์สิน (รายการ) คดิเป็นมูลค่าทรัพย์สิน (บาท) 

2557 100 5,626 78,751,210.89 

2558 59 2,869 30,333,242.81 

2559 133 5,247 46,648,595.72 

รวม 292 13,742 155,733,049.42 

ด้านการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชายเลน 

เพ่ือให้เป็นแหล่งพลงังานและอาหาร และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล ป่าชายเลนมีความสาํคญัและ
ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นท่ีรวมของพืช สัตว์นํ้ า และสัตว์บกนานาชนิด ซ่ึงมีความสําคญัและ
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยห์ลายรูปแบบ ลดความรุนแรงของคล่ืนป้องกนัการพงัทลายของดินชายฝ่ัง ช่วยชะลอ
ความเร็วของลมพาย ุช่วยกรองของเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหไ้หลลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายแก่สัตวน์ํ้ าและระบบ
นิเวศในบริเวณชายฝ่ังได ้

 

การแสดงความอาลัยถวายและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

กลุ่มธนชาตได้ดําเนินการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ดงันี ้

1. จดัพิธีแสดงความอาลยัและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 ณ ธนาคารธนชาต สํานักสวนมะลิ โดยไดมี้การกล่าวแสดงความอาลยัและน้อมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ การร่วมยืนแสดงความอาลยัและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นเวลา 99 วินาที รวมทั้งการร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และการแปรอกัษรเป็นรูปริบบ้ินสีดาํไวอ้าลยัโดยคณะผูบ้ริหารและพนกังาน 
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2. กิจกรรมจิตอาสาจัดทาํริบบ้ินดาํ เพ่ือนําไปแจกจ่ายให้ผูท่ี้ไม่มีเส้ือดาํหรือผูท่ี้ต้องใส่เคร่ืองแบบในการทาํงาน  

โดยพนกังานกลุ่มธนชาตไดร่้วมกนัจดัทาํริบบ้ินเพ่ือแจกจ่ายจาํนวนมากกวา่ 3,000 ช้ิน 

3. จดังานพิธีบาํเพญ็กุศล “ชาวปทุมวนัทาํดีเพ่ือพ่อ” ร่วมกบัสาํนกังานเขตปทุมวนั สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั สมาคม
การคา้พลงัสยาม ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการตกับาตรขา้วสารอาหารแห้งพระสงฆ์จาํนวน 999 รูป บริเวณริมถนน
พระราม 1 ตั้งแต่ศนูยก์ารคา้สยามพารากอนจนถึงหา้งเทสโกโ้ลตสั ส่ีแยกเจริญผล 

 

   
4. จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลท่ี 9” ณ อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต ้

ความร่วมมือระหวา่งธนาคารธนชาต หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มุ่งปรับ
ภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มในชุมชน ปลูกไมย้ืนตน้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยตั้งเป้าปลูกตน้มะฮอกกานีริมถนนทั้งเส้น ระยะทางรวม 
25 กิโลเมตร ซ่ึงจะดาํเนินการต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถ่ินร่วมกนั แสดงให้เห็นถึงพลงัแห่งความมุ่งมัน่ของ
ภาคเอกชนท่ีมีจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยเล็งเห็นว่าการควบคุมภายในท่ีดีจะส่งผลให้บริษทัฯ 
สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความสําคญัในเร่ืองการควบคุม
ภายในแลว้ ยงัเล็งเห็นว่า ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจการจาก ธปท. จะมีส่วนช่วยในการพฒันาระบบ 
การควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ จดัให้มีการกาํหนดโครงสร้างท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร มีการกาํหนด มอบหมาย และ
จาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูอ้นุมัติ ผูติ้ดตามควบคุม และผูป้ระเมินผลออกจากกัน  
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั มีการกาํกบัดูแลท่ีดี และไดจ้ดัใหมี้นโยบาย 
ระเบียบวิธีปฏิบติั และคู่มือการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของ
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการพิจารณากาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้และมีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงระเบียบคาํสั่ง 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานถือปฏิบติั และจดัใหมี้การจดัทาํแบบประเมินตนเองดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพ่ือเป็นการกระตุน้การรับรู้และจิตสาํนึกของพนกังานทุกปี รวมถึงมีระบบหรือช่องทางเพ่ือใหลู้กคา้และพนกังานสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกบับริการ รวมทั้งแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางท่ีบริษทัฯ 
กาํหนด โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูท่ี้ถกูกล่าวหาอยา่งเป็นธรรม 

ในดา้นการดูแลบุคลากร บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทกัษะการปฏิบติังานอย่างเพียงพอ  
มีการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการสาํหรับบุคลากรขององคก์รอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพไวก้บับริษทัฯ รวมถึงมีแผนในการหาผูบ้ริหารมาสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญั (Succession Plan) เพ่ือให้งานต่าง ๆ ดาํเนิน
ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเส่ียงของธนาคารธนชาต 
ทาํหน้าท่ีพิจารณาและกาํกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินธุรกิจ กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่ไวใ้นระบบ
ขอ้มูลกลางของบริษทัฯ (Intranet) เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบติั รวมทั้ งมีการประเมิน 
การเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งนาํเสนอรายงานประเด็นความเส่ียง 
ท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาสและรายเดือนตามลาํดบั 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ มีการกาํหนดอาํนาจและระดับการอนุมัติรายการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูท้าํหน้าท่ีบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และผูท้าํหน้าท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 
ออกจากกนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัอนัเป็นการป้องกนัการทุจริต รวมถึงกาํหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานของบริษทัฯ ตอ้งไม่เรียกร้อง ดาํเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม และพนักงานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบติังานหรือการกระทาํท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
กระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้งแจง้ผ่านช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนด ในส่วนของการทาํรายการกบับุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการ
อนุมติัจะตอ้งไม่กระทาํโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการให้สินเช่ือหรือการลงทุน ไดมี้การกาํหนดนโยบายการให้สินเช่ือแก่ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเป็นการ
เฉพาะตามเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนด บริษทัฯ มอบหมายให้หน่วยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของธนาคารธนชาต  
ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีโดยมีการกาํหนดมาตรฐานควบคุมการใชง้านระบบสารสนเทศ มีการ
กาํหนดระเบียบสารสนเทศและเทคโนโลยี และนโยบาย/มาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศ รวมถึงกาํหนดมาตรฐาน
การควบคุมการพัฒนาและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติงาน การรักษา 
ความปลอดภยัในการใชง้านระบบสารสนเทศของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพ่ือกาํหนดนโยบายและ
ทิศทางของบริษทัยอ่ย รวมถึงการจดัใหมี้การรายงานผลการดาํเนินการของบริษทัยอ่ยแก่บริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการจดัทาํขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นเพียงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 
เพ่ือสนับสนุนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการส่ือสาร ให้บุคคลต่าง ๆ 
ภายในบริษทัฯ และหน่วยงานภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฉ้อฉล หรือการทุจริต การคอร์รัปชัน่ (Whistle-blower 
Hotline) ผา่นช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนดได ้

5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการติดตามผลการดาํเนินธุรกิจ และรายงานผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ 
บริษทัฯและบริษทัย่อย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน และมีการทบทวนเป้าหมาย 
ทุก 6 เดือน 

สาํนกัตรวจสอบ ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกระบวนการ
ต่าง ๆ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
และรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุของปัญหา (Root Cause) ตลอดจน
ความคืบหน้าในการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส การตรวจสอบใช้แนวการ
ตรวจสอบแบบกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ (End-to-end Process) 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ใชบ้ริการหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของธนาคารธนชาต ทาํหนา้ท่ีติดตามการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณและข้อห้ามในการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุก 6 เดือน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
มีมติวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ไดม้อบหมายให้ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มธนชาต ดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯ เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลการดาํเนินงานด้านตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัฯ และธุรกิจในกลุ่มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี  
เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี ขอ้มูลประวติัปรากฏตาม เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ ใชบ้ริการงานกาํกบัดูแลกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต ตามนโยบาย
รวมศนูยง์านสนบัสนุน โดยมี นางสาวกวติา บุญพจนสุนทร ดาํรงตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของธนาคาร
ธนชาต (Head of Compliance) ทาํหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติัตามเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบั
ดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นบญัชี การเงิน และมีประสบการณ์ในสถาบนัการเงินและองคก์รขนาดใหญ่ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ประกาศของ ตลท. และ ธปท. ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

ในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ัดให้มีการประชุมร่วมกบัฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหารระดับสูงจาก 
กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีตามกาํหนดวาระ รวม 15 คร้ัง เป็นการประชุมในวาระปกติ 12 คร้ัง และวาระพิเศษ 3 คร้ัง 
เพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปดงัน้ี 

 รายงานทางการเงิน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาํปี และงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยหารือ
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารสายการเงินและฝ่ายบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงพิจารณานโยบายการบญัชี และการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสําคญั นอกจากน้ี ยงัไดจ้ัดให้มีการประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบั 
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี รวมทั้งผูส้อบบญัชีไดร้ายงานประเด็นท่ีพบจาก 
การตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเดน็แลว้ 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ มีกระบวนการรับแจง้เบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระ โดยให้ความคุม้ครองกบัผูใ้ห้
ขอ้มูล เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมกบัผูถู้กกล่าวหา มีการหารือกบั 
ผูต้รวจสอบภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบ และอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสม
ของบุคลากร และความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทุกเดือน 
รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือพฒันาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พิจารณารายงานผล 
การตรวจสอบของ ธปท. และผูส้อบบญัชีเพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องทางการ เช่น ก.ล.ต. ตลท.และ ธปท. 
เป็นตน้ และรับทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการกาํกบัใหมี้
การปรับปรุง แกไ้ข และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 
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 การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นพิเศษ  ทั้ งน้ี  เพราะตระหนักดีว่า  
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ โดยไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารกลุ่มบริหารความเส่ียง รับทราบรายงานการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และอนุมติัการปรับปรุงกฎบตัร
ของสํานักตรวจสอบเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวม ซ่ึงผลจากการประเมินพบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัร และมีผลการปฏิบติังาน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี อนัมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 ผูส้อบบญัชี 

ให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเป็นอิสระ คุณภาพงานท่ีผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีท่ีเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ  
โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนการสอบ
บญัชี 

 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยึดหลกัความสมเหตุสมผล 
ความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ายงาน ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล และความร่วมมือจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินจดัทาํอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม และสอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้ง 
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของทางการอย่างเคร่งครัด ผูส้อบบญัชีภายนอกมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี รายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ รวมถึงมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

 

(นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการทาํรายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ 
ตลท. เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยประกาศให้พนกังานและผูบ้ริหารยึดถือปฏิบติัครอบคลุมรายการระหวา่ง
บริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการทาํธุรกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่มธนชาต และการทาํ
ธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. 

โดยการพิจารณาการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัลูกคา้
หรือคู่คา้ทัว่ไป และเป็นไปตามกระบวนการที่กาํหนดอยา่งเหมาะสมตามความจาํเป็นเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ 
บริษทัฯ และเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดทางการ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่รายการ
ระหวา่งบริษทัในกลุ่มธนชาตทุกรายการ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรายการท่ีทาํกบับุคคลท่ีบริษทัฯ กาํหนด
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีการประกาศเป็นนโยบายหรือระเบียบอย่างชัดเจน และ 
ห้ามกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียง 
ในวาระนั้น และการอนุมติัรายการตอ้งอยูภ่ายในอาํนาจการดาํเนินงานและวงเงินท่ีบริษทัฯ กาํหนด และเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของทางการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯและบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่รายการ
ระหว่างบริษทัในกลุ่มธนชาต จะเป็นรายการท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการดาํเนินงานตามปกติ  
ซ่ึงมีการกาํหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัท่ีชดัเจน บริษทัฯ มีนโยบายถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไปและเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้โดยปกติ 

การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคล กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ทั้ งน้ี ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่รายการระหวา่งบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

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

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

MBK เป็นกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 21.98 และมีกรรมการร่วมกนั ดงัน้ี 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 

3. นายปิยะพงศ ์ อาจมงักร 
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ประเภทรายการระหว่างกนั 

1.1 การเช่าพืน้ทีร่ะหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้เช่า) กบั MBK และบริษัทย่อย (ผู้ให้เช่า) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

การเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย กบั MBK และบริษทัยอ่ย มีวตัถุประสงคแ์ละมูลค่ารายการ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผู้เช่า วตัถุประสงค์ จํานวนเงนิ 

บริษทัฯ ใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ 10.81 

ธนาคารธนชาต ใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ สาํนกังานเครือข่าย สาขา 
สาํนกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พ้ืนท่ีตั้งเคร่ือง ATM 
และพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาผลิตภณัฑ ์ 126.61 

บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่และสาขา 68.11 

รวม 205.53 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบการตามธุรกิจปกติท่ีมีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดท่ีใกลเ้คียงกับ 
ส่ิงปลกูสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกนั 

1.2 การให้เช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้ให้เช่า) กับ บริษัท ที ลีสซ่ิง จํากัด (“TLS”) บริษัทย่อยของ 
MBK (ผู้เช่า) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

ธนาคารธนชาตให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาขาห้วยขวางให้กบั TLS เพ่ือใชเ้ป็นสํานักงาน ไดรั้บค่าเช่าระหว่างปี
เป็นจาํนวน 0.17 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการให้เช่าพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดใ้ชง้าน มีการคิดค่าเช่าในราคาท่ีเปรียบเทียบอตัราค่าเช่ากบัอาคารใกลเ้คียงจาํนวน  
3 แห่ง 

1.3 การขายทรัพย์สินระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้ขาย) กับบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซ่ึม จํากัด 
(“MBK-HT”) บริษัทย่อยของ MBK (ผู้ซ้ือ) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

ธนาคารธนชาตขายทรัพยสิ์นประเภทฉากกั้น (Partition) โต๊ะ เกา้อ้ี ตู ้ท่ีไม่ไดใ้ชง้านใหก้บั MBK-HT คิดเป็นมูลค่า
รวมจาํนวน 0.19 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการขายอุปกรณ์สาํนกังานท่ีไม่ไดใ้ชง้านในราคาตามบญัชีหรือราคาตลาดท่ีสูงกวา่ 
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1.4 การจ่ายค่าบริหารงานบริหารทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้กับบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 
(“PST”) บริษัทย่อยของ MBK 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวา่จา้งให ้PST บริหารทรัพยสิ์นรอการขาย มีมูลค่ารายการรวมจาํนวน 51.62 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เพ่ือเป็นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จึงไดมี้การวา่จา้ง 
PST เป็นผูบ้ริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 

1.5 การจ่ายเงนิรางวลัการขายทรัพย์สินรอการขายให้กบั PST บริษัทย่อยของ MBK 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการจ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขายให้กบั PST มีมูลค่ารายการรวมจาํนวน 
17.70 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการส่งเสริมการขาย เน่ืองจาก PST เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญในการจาํหน่ายทรัพยสิ์น โดยมีการ
พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าแนะนาํ และ/หรือ ปิดการขาย ในอตัราเทียบเคียงอุตสาหกรรมในเร่ืองดงักล่าว 

1.6 การว่าจ้างบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด (“AAA”) บริษัทย่อยของ MBK (ผู้รับจ้าง) บริหาร
จัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูลรถยดึ 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

ธนาคารธนชาตไดมี้การวา่จา้ง AAA เพ่ือบริหารจดัการงานดา้นสต๊อกและงานประมูลรถยึด โดยมีมูลค่ารายการ
รวมจาํนวน 3.50 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการวา่จา้งเพื่อบริหารจดัการงานดา้นสต๊อกและงานประมูลรถยดึท่ีไดม้าจากการดาํเนินธุรกิจ โดยการคดัเลือก
ผูใ้หบ้ริการท่ีเสนออตัราการจ่ายเงินคืนสูงสุด มีการอนุมติัตามขั้นตอนการทาํงานปกติ 

2. สโกเทยีแบงก์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายหน่ึงของธนาคารธนชาต โดยถือหุน้ร้อยละ 49.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประเภทรายการระหว่างกนั 

2.1 เงนิให้สินเช่ือของธนาคารธนชาต บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่สโกเทยีแบงก์ 

ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

ธนาคารธนชาตมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่สโกเทียแบงกจ์าํนวน 9 รายการ ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือ Export Bill Discount/Bank 
line, MM, Placement และ Trade Finance ภาระผกูพนั Derivative (CCS), (FX), (IRS), LG, Risk Participation และ Settlement 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 4 

เป็นวงเงินรวมจาํนวน 15,500 ลา้นบาท และมียอดคงคา้งเป็นรายการภาระผกูพนัจาํนวน 195 ลา้นบาท (ไม่รวมรายการระหวา่ง
ธนาคาร) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นเงินให้สินเช่ือ/ภาระผกูพนั ประเภทธุรกิจปกติ มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษ 
และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคารธนชาตท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมติเป็นเอกฉนัท ์



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 10 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแลว้ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน : 12,064,797,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ : 12,064,797,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั :   1,206,466,487 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 หุน้บุริมสิทธิ :               13,216 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถ
ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

 2) ผูถื้อหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ : 1 เสียง 

 3) จาํนวนหุ้นสามญัท่ีแสดงขา้งตน้เป็นจาํนวนหุ้นรวมท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุ้นคืนจาํนวน 41,350,000 หุ้น (ตามโครงการ 
ซ้ือหุน้คืน เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558) 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 10 

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น 
จํานวน 

หุ้นสามญั 
จํานวน 

หุ้นบุริมสิทธิ 
จํานวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 217,746,901 - 217,746,901 18.048 

2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
 PRIMACY ELEGANCE INVESTMENTS LIMITED 

129,914,400 
3,400,000 

- 
- 

129,914,400 
3,400,000 

10.768 
0.282 

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  59,071,353 - 59,071,353 4.896 

4. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  41,350,000 - 41,350,000 3.427 

5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 29,188,023 - 29,188,023 2.419 

6. CHASE NOMINEES LIMITED   26,772,229 - 26,772,229 2.219 

7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 22,710,600 - 22,710,600 1.882 

8. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  17,684,198 - 17,684,198 1.466 

9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,458,690 - 15,458,690 1.281 

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 12,916,800 - 12,916,800 1.071 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 630,253,293 13,216 630,266,509 52.240 

 จํานวนหุ้นชําระแล้ว 1,206,466,487 13,216 1,206,479,703 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 844,721,941 13,156 844,735,097 70.017 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 361,744,546 60 361,744,606 29.983 

ทีม่า : รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด) ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 10 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 2 รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เป็นลาํดบั
เดียวกนั ทั้งน้ี บริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย  ์โรงแรมและบริการ โดยมีรายช่ือผูถื้อหุ้น  
10 รายแรก ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด) ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
สัดส่วน 

การถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทั พี อาร์ จี พืชผล จาํกดั 

474,249,530 
25,000,000 

27.767 
1.464 

2. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

188,562,090 
76,842,000 
75,603,000 
34,365,000 

11.040 
4.499 
4.427 
2.012 

3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY 
RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 

 
44,258,245 

 
2.591 

4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 38,090,333 2.230 

5. กองทุนเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 37,356,200 2.187 

6. DBS BANK LTD 36,307,500 2.126 

7. AIA Company Limited-APEX 33,030,700 1.934 

8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 23,050,000 1.350 

9. นายปริญญา เธียรวร 23,000,000 1.347 

10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 22,846,166 1.338 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 575,399,236 33.689 

 จํานวนหุ้นชําระแล้ว 1,707,960,000 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,439,992,144 84.311 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 267,967,856 15.689 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 1 กบัลาํดบัท่ี 2 ไดร้วมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เป็นลาํดบัเดียวกนั 

2) สัดส่วนการถือหุ้นเป็นการคาํนวณจากทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดยมีการลดทุนดว้ยวิธีการตดัหุ้นซ้ือคืน เม่ือวนัท่ี  
25 ตุลาคม 2559 ส่งผลใหมี้จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ลดลงจาก 1,886,291,000 หุน้ เหลือ 1,707,960,000 หุน้ 

2) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 4 (บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)) เป็นหุน้ท่ีไดม้าจากโครงการซ้ือหุ้นคืน เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี  
9 สิงหาคม 2558 

3) ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 3, 5 - 6 และ 8 - 10 เป็น Nominees Accounts ท่ีไม่สามารถทราบถึงผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงได ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 10 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการอย่างมนัียสําคัญ 

- ไม่มี - 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต 

1. รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัสูงสุด 10 รายแรก มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
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 
 โดยเจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยข์องบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์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 

 จํานวนหุ้นชําระแล้ว 6,064,862,170 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,093,079,707 51.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2,971,782,463 49.000 

ทีม่า : รายงานรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ล่าสุด) ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 1 (บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)) ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี  1) การลงทุนและให้สินเช่ือแก่บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และ  2) การลงทุนในบริษทั
อ่ืนใด อนัมีผลทาํให้บริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุมในบริษทันั้น จะตอ้งเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจาก ธปท. 

2) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 2 (Scotia Netherlands Holdings B.V.) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย ธปท. 
อนุญาตให้สโกเทียแบงก์เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยถือหุ้นร้อยละ 48.999 ของจาํนวนหุ้น 
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของธนาคารธนชาต ผา่น Scotia Netherlands Holdings B.V. เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 

2. กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงานของธนาคาร 
ธนชาตอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 50.961 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด และ Scotia 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 10 

Netherlands Holdings B.V. ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 48.999 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีกลุ่มผูถื้อหุ้น
ใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัฯ และสโกเทียแบงก ์ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นในสัญญา Shareholders’ Agreement โดยมีขอ้ตกลงสาํคญั คือ 
การส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมบริหารและจัดการในระดบักรรมการและผูบ้ริหารธนาคารธนชาต รวมถึงกรรมการบริษทัย่อยท่ีสําคญั 
นอกจากน้ี การลงมติของคณะกรรมการธนาคารธนชาต และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีสาํคญั จะเป็นไปตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบั
ของธนาคารธนชาต โดยขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการบริหารจดัการธนาคารธนชาตใหบ้รรลุเป้าหมายของผูถื้อหุน้ทั้งสองฝ่าย 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี - 

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

1. หุ้นกู้ 

1.1 ช่ือเฉพาะ หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2565 (“หุน้กู”้) (TCAP22NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 21 พฤศจิกายน 2555 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 21 พฤศจิกายน 2565 
จาํนวนหุน้กู ้ 3,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 1,000 บาท 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 3,000,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 3,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี 
วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 21 พฤษภาคม และวนัท่ี 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.2 ช่ือเฉพาะ หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2566 (“หุน้กู”้) (TCAP238A) 

ประเภทหุน้กู ้  หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 9 สิงหาคม 2556 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 10 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2566 
จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 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 หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2568 (“หุน้กู”้) (TCAP258A) 

ประเภทหุน้กู ้  หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 12 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 9 สิงหาคม 2556 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2568 
จาํนวนหุน้กู ้ 900,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 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 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2566 (“หุน้กู”้) (TCAP23OA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 22 ตุลาคม 2556 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2566 
จาํนวนหุน้กู ้ 1,300,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 10 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 1,000 บาท 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 1,300,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 1,300,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี 
วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 22 เมษายน และวนัท่ี 22 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.5 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2561 (“หุน้กู”้) (TCAP18NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2561 
จาํนวนหุน้กู ้ 3,100,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 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 ของทุกปี

ตลอดอายหุุน้กู ้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.6 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2563 (“หุน้กู”้) (TCAP20NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2563 
จาํนวนหุน้กู ้ 2,900,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 1,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 10 

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 ของทุกปี

ตลอดอายหุุน้กู ้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.7 ช่ือเฉพาะ หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2558 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2560 (“หุน้กู”้) (TCAP179A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 15 กนัยายน 2558 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 กนัยายน 2560 
จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 1,000 บาท 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.97 ต่อปี 
วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 15 มีนาคม และวนัท่ี 15 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.8 ช่ือเฉพาะ หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2558 ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ปี 2561 (“หุน้กู”้) (TCAP181A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 2 ปี 1 เดือน 1 วนันบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 22 ธนัวาคม 2558 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2561 
จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 
ราคาไถ่ถอนหุน้กูต่้อหน่วย 1,000 บาท 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 10 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.96 ต่อปี 
วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 22 มิถุนายน และวนัท่ี 22 ธนัวาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

2. ตัว๋แลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีในรูปของตัว๋แลกเงิน 

3. การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืน่ 

ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคลต่างดา้ว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 

- ไม่มี - 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR) 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ตลท. ไดอ้อก NVDR ท่ีมีหุน้
ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน 225,243,813 หุน้ หรือร้อยละ 18.67 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ของ
บริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯ ท่ีนาํไปอา้งอิงทุกประการ  
แต่จะไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอน
หุน้ออกจาก ตลท. (Delisting)  

อน่ึง จาํนวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีนาํไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีเป็น NVDR ไดจ้าก ตลท. ผ่านเวบ็ไซต์ : 
www.set.or.th/nvdr 

หมายเหตุ NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ 
NVDR) บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เป็นนิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผูล้งทุนต่างประเทศ ทาํให้ผูล้งทุนต่างประเทศ
ลงทุนไดโ้ดยไม่ติดขอ้จาํกดัการโอนหุน้ของผูล้งทุนต่างประเทศ (Foreign Limit) 

4. พนัธะผูกพนัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต 

บริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 10 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายแก่ผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว รวมถึง
ความเพียงพอของเงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือเห็นวา่บริษทัฯ มีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงาน 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 5 ปี ย้อนหลงั 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 1.86 1.37 1.77 2.24 1.28 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.80 1.60 1.60 1.40 1.20 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 

 
95.60 

 
116.81 

 
88.53 

 
62.57 

 
93.78 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงาน 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ) 

 
38.58 

 
37.70 

 
20.91 

 
32.47 

 
30.65 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2559  ในอตัรา 0.80 บาทต่อหุน้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยทีจ่่ายแก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่ได้กาํหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทฯ ไวแ้ต่อย่างใด โดยข้ึนอยู่กับ 
ผลประกอบการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเม่ือผลประกอบการของบริษทัย่อยมีกาํไร โดยบริษทัย่อยจะพิจารณาถึงเงินสด
คงเหลือจากการดาํเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษทัยอ่ย รวมถึงเงินสํารองตามกฎหมาย 
โดยข้ึนอยูก่บัธุรกิจแต่ละบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษทัฯ ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่า
บริษัทย่อยมีผลกําไรพอและสมควรท่ีจะทําเช่นนั้ น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบ 
ในการประชุมคราวถดัไป 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 21 

8. โครงสร้างการจดัการ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และ
คณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และ
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษทัฯ ในทุกด้าน รวมทั้ งมีการกาํกับและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยมี
โครงสร้างการจดัการ ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
หมายเหตุ * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 -  เป็นผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 21 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกาํหนดประชุม 
เดือนละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ทั้ งน้ี ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้ห็นชอบวาระ 
การประชุม โดยการนําเสนอของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ท่ีมีการกาํหนดวาระล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน ประกอบด้วย วาระ 
เพ่ือทราบ วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ืออนุมติั วาระสืบเน่ือง วาระพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการชุดยอ่ย วาระพิจารณา 
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และวาระการบริหารความเส่ียงท่ีตอ้งพิจารณาเป็นประจาํทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ  
จะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งให้กรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง ซ่ึงในปี 2559 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแสดงขอ้สังเกตและความเห็น
ของกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมใหก้รรมการ
บริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีโครงสร้างเป็นไปตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน 
ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 9 คน 
เป็นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน รวมมีกรรมการ
อิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 66.67 



ส่วนที่ 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 21 

รายชื่อกรรมการบริษทัฯ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 

รายชื่อกรรมการบริษทัฯ ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

(ทั้งหมด 12 ครั้ง) (ทั้งหมด 15 ครั้ง) (ทั้งหมด 6 ครั้ง) (ทั้งหมด 12 ครั้ง) (ทั้งหมด 12 ครั้ง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 12 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

12 - - 12 12 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

12 15 6 - - 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 11 15 - - 11 

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

10 15 6 - - 

6. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

11 - 6 - 11 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

11 - - 12 12 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

12 - - 12 12 

9. นายทวศีกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 11 - - - - 

หมายเหตุ 1) นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ ลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 และไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) มีผลตั้งแต่วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
 2) กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษทัฯ ไดแ้ก่ นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทัฯ โดยมี 

นายภาณุพนัธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ผู้บริหารบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา ซ่ึงรวม
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินอยูด่ว้ย ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน 

4. นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

5. นายวฒิุเลิศ สุวรรณศรี ผูอ้าํนวยการ สายงานธุรกิจ 

6. นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

7. นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 

8. นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง 
เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ คุณสมบติั และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 และ
มอบหมายใหส้าํนกัเลขานุการองคก์รเป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
และเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน เลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 
89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551 และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ี
ตามกฎหมายและตามท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

1. รับผดิชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

2. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

3. ดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ แนะนาํลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4. จัดการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ 
ขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
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6. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รายงานประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัฯ ตามระเบียบ
และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ ตลอดจนเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

8. จดัให้มีหลกัสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทกัษะและประสบการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

9. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 

10. อบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

11. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการของบริษทัฯ ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งส้ินจาํนวน 33,645,403.62 บาท  
โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จกรรมการท่ีจ่ายจาก 
ผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,200,000.00 600,000.00 4,258,638.16 6,058,638.16 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 600,000.00 300,000.00 2,129,319.10 3,029,319.10 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 600,000.00 300,000.00 2,129,319.10 3,029,319.10 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 600,000.00 275,000.00 2,129,319.10 3,004,319.10 

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั 600,000.00 250,000.00 2,129,319.10 2,979,319.10 

6. นายวิชิต ญาณอมร 600,000.00 275,000.00 1,808,462.79 2,683,462.79 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 600,000.00 275,000.00 2,129,319.10 3,004,319.10 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 600,000.00 300,000.00 2,129,319.10 3,029,319.10 

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 512,068.97 275,000.00 2,129,319.10 2,916,388.07 

รวม 5,912,068.97 2,850,000.00 20,972,334.65 29,734,403.62 

หมายเหตุ 1) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 รับทราบการลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ ของนายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 2) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2559 อนุมติัแต่งตั้งนายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ เป็นกรรมการ
บริษทัฯ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 600,000.00  375,000.00 975,000.00 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 360,000.00  300,000.00 660,000.00  

3. นายธีรพจน์ วชัราภยั 360,000.00 300,000.00 660,000.00  

รวม 1,320,000.00 975,000.00 2,295,000.00 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายธีรพจน์ วชัราภยั 300,000.00 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 198,000.00 

3. นายวิชิต ญาณอมร 198,000.00 

รวม 696,000.00 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์* - - - 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป* - - - 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ* - - - 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 240,000.00 220,000.00 460,000.00 

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

6. นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน์* - - - 

รวม 480,000.00 440,000.00  920,000.00  

หมายเหตุ * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

5. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหาร 
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7. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา ซ่ึงรวมผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
หรือการเงินอยูด่ว้ย รวมจาํนวน 8 คน ทั้งน้ี มีผูบ้ริหาร 1 คน ท่ีถูกยืมตวัไปดูแลบริษทับริหารสินทรัพยใ์นกลุ่มธนชาตโดยไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากบริษทับริหารสินทรัพย  ์ดังนั้น ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน และเงินช่วยเหลือพิเศษตามผลการ
ปฏิบติังาน เงินสมทบประกนัสังคม ท่ีบริษทัฯ จ่ายแก่ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรวม 7 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,413,896.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับผูบ้ริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ในอตัราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายงุานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร จาํนวน 7 คน เป็นจาํนวน 4,039,020.00 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 21 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยปัจจุบนัมีกรรมการจาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

1. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการ  (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศกาํหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 การสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
ตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ เสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารในตาํแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป รวมทั้งดูแล
ให้คณะกรรมการมีจาํนวนและโครงสร้าง ตลอดจนคุณสมบติั ความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมในการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ 

 การกาํหนดค่าตอบแทน และการทบทวนอตัราค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารในตาํแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม และอยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  
และผูบ้ริหารในตาํแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง เพ่ือดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. พิจารณาทบทวนผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2559 

2. พิจารณาเสนอการจดัสรรเงินบาํเหน็จกรรมการจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558 

3. ประเมินผลงานประจาํปี 2558 และพิจารณาปรับเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษประจาํปี 2559 ของกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงในตาํแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

4. พิจารณาการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ และการเสนอวาระ 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 

5. พิจารณาการตรวจสอบคุณสมบติักรรมการ และผูบ้ริหารประจาํปี 2559 

6. พิจารณาการวา่จา้งผูบ้ริหาร ประจาํปี 2560 

7. พิจารณาทบทวนองคป์ระกอบความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษทัฯ (Board Skill Matrix) ประจาํปี 
2559 

8. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2559 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 21 

9. พิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 

โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 
 
 
 
 

(นายธีรพจน์ วชัราภัย) 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 



ส่วนที่ 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 21 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต  ข้อมูล ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 

 
หมายเหตุ  1  -  14  คือผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 21 

คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ทั้งดา้นการเงิน 
การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ อนัทาํใหส้ามารถบริหารจดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่ธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตกาํหนดให้มีจํานวนกรรมการธนาคารธนชาตให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และตาม 
ความเหมาะสมกบัประเภทและขนาดของธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการอยู่ ทั้ งน้ี เพ่ือสนับสนุนให้การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กาํหนดให้มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในอตัราไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ
ธนาคารธนชาตทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยจาํนวน 1 ใน 3 ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและไม่มีผลประโยชน์
ใด ๆ หรือความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัธุรกิจของธนาคารธนชาต และเป็นไปตามสัดส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น 
แต่ละกลุ่ม 

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต ตําแหน่ง 
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. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ กรรมการ -  - 

8. นายวอลเตอร์ ทสั กรรมการ -  - 

9. นายอดิล อาซิส ชอดร้ี กรรมการ -  - 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 

11. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี กรรมการ  - - 

12. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  - - 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2559     

 นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ กรรมการ -  - 

หมายเหตุ 1) นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
 2) นายอดิล อาซิส ชอดร้ี เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 3) กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารธนชาต ไดแ้ก่ นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายปีเตอร์ 

คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของธนาคารธนชาต 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 21 

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตกาํหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าในแต่ละปี และ 
แจง้ใหก้รรมการธนาคารธนชาตแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการธนาคารธนชาตสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วม
ประชุมไดด้งัน้ี 

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 โดยมีการกาํหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงาน การอนุมติัธุรกรรม  
การปฏิบติังาน การบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ โดยสํานักประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดจ้ดัทาํ
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารธนชาต
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในปี 2559 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุม
จะเปิดโอกาสให้กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบันทึก 
การประชุมแสดงขอ้สังเกตและความเห็นของกรรมการธนาคารธนชาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่น
การรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต พร้อมใหค้ณะกรรมการธนาคารธนชาตและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 21 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
คณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต 

(ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ทั้งหมด 42 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

(ทั้งหมด 14 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
(ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 12 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 12 40 - - - 

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 12 - 12 - - 

4. นายณรงค ์ จิวงักรู 12 - - 14 - 

5. นายสถาพร ชินะจิตร 12 - 12 14 - 

6. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 12 - 12 - - 

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ 8 - - 9 - 

8. นายวอลเตอร์ ทสั 8 - - - - 

9. นายอดิล อาซิส ชอดร้ี 9 - - - - 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 11 39 - - - 

11. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี  11 38 - - 11 

12. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 
กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2559 

12 39 - - 12 

 นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ 1 - - - - 

หมายเหตุ 1) นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
 2) นายอดิล อาซิส ชอดร้ี เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 21 

ผู้บริหารธนาคารธนชาต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารธนชาตมีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. โดยรวมถึง
ผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. นางนุสรา รุนสาํราญ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลกูคา้รายใหญ่ 1 

6. นายปิยะพงศ ์อาจมงักร รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารการลงทุน 

7. นายอนุวติัร์ เหลืองทวกีลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ – กลยทุธ์การเงิน 

8. นายเอง้ฮกั นนทิการ รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารเงินและตลาดทุน 

9. นายสนอง คุม้นุช รองกรรมการผูจ้ดัการ – เครือข่ายลกูคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็ 

10. นายเซียด เอิล-โฮส รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารความเส่ียง 

11. นางสาววศิาลศรี นิโลดม รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลกูคา้รายใหญ่ 2 

12. นายบุญเลิศ สินสมบติั รองกรรมการผูจ้ดัการ – ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

13. นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

14. นายวลิเลียม จอร์จ ซาอิด รองกรรมการผูจ้ดัการ – Chief Administrative Officer 

15. นางสสิมา ทวสีกลุชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารสินทรัพย ์

16. นายริคก้ี จอน ยากาโบวชิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ปฏิบติัการกลาง 

17. นายวฒิุชยั สุระรัตน์ชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – วเิคราะห์ความเส่ียงเครดิต 

18. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – เครือข่ายลกูคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็   
ภาค 3 (ภาคเหนือ) 

19. นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ตรวจสอบ 

20. นายเกรียงไกร ภริูวทิยว์ฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สํานักประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

21. นายวจิกัษณ์ ประดิษฐวณิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – กลยทุธ์งานขายเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจ
ขนาดเลก็ 

22. ดร.สุทตั จิตมัน่คงสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลกูคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 21 

23. นายทรงวฒิุ เชาวลิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – เครือข่ายลกูคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็   
ภาค 1 (กรุงเทพฯ 1) 

24. นายป้อมเพชร รสานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

25. นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ ์ธรรมเสรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารเงินและตลาดทุน 

26. นายวสูิจน์ ตั้งอดุลยรั์ตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – การตลาดและงานขายธุรกิจขนาดใหญ่ ทีม 1 

27. นายโนเอล ซิงห์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาผลิตภณัฑล์กูคา้ธุรกิจ 

28. นางอนิสา ชูจนัทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – Non-Branch Channels and CEM 

29. นางชนาภรณ์ ฉนัทประทีป ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ทรัพยากรบุคคลกลาง 

30. นายยวดฤทธ์ิ เธียรตระวนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายยอ่ย 

31. นางธีรนุช ขมุทรัพย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจลกูคา้รายยอ่ย 

32. นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารผลิตภณัฑแ์ละการตลาดสินเช่ือ รถยนต ์

33. นายทวศีกัด์ิ ทรงสิทธิโชค ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

34. นายสมาร์ท แสนสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – วาณิชธนกิจ 

35. นางภิตติมาศ สงวนสุข ผูอ้าํนวยการอาวโุส – วางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงิน 

36. นายเปรมศกัด์ิ จิตรประภาภรณ์ ผูอ้าํนวยการ – บญัชี 

หมายเหตุ 1. ผูบ้ริหารลาํดับท่ี 3 - 14 และ 35 - 36 เป็นผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ ัดการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา  
ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

 2. ผูบ้ริหารลาํดบัท่ี 1 - 34 เป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
 3. โดยในระหวา่งปี 2559 มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

3.1 นางชนาภรณ์ ฉนัทประทีป ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ทรัพยากรบุคคลกลาง มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 29 เมษายน 2559 

3.2 นางสาวองัคณา สวสัด์ิพูน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สํานกัประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เกษียณอายกุารทาํงาน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 

3.3 นายยวดฤทธ์ิ เธียรตระวนั ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายยอ่ย  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

3.4 นายวทญัญู นิธยายน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – การตลาดและงานขายธุรกิจขนาดใหญ่ ทีม 2 เกษียณอายกุารทาํงาน 
ก่อนครบกาํหนดเกษียณอายเุป็นกรณีพิเศษ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 

3.5 นายอาเจย ์ปราตาป มุนคาร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย ส้ินสุดภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานในธนาคาร 
ธนชาต ตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 

3.6 นางธีรนุช ขุมทรัพย ์ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาผลิตภณัฑ์ธุรกิจลูกคา้รายย่อย  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2559 

3.7 นางภิตติมาศ สงวนสุข ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 

3.8 นายเปรมศกัด์ิ จิตรประภาภรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ – บญัชี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
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3.9 นายธีรชาติ จิรจรัสพร ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารผลิตภณัฑแ์ละการตลาดสินเช่ือ
รถยนต ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2559 

3.10 นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 17 กนัยายน 2559 

3.11 นายทวีศกัด์ิ ทรงสิทธิโชค ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2559 

3.12 นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ – Chief Administrative Officer  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 

3.13 นายสมาร์ท แสนสุข ได้รับการแต่งตั้ งดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – วาณิชธนกิจ มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
7 พฤศจิกายน 2559 

โดยในวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ธนาคารธนชาตมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารตามเกณฑข์อง 
ก.ล.ต. โดยรวมถึงผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. นายเอง้ฮกั นนทิการ รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารเงินและตลาดทุน เกษียณอายุการทาํงาน มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2560 

2. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช เปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีงานอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร  
จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – กลยทุธ์งานขายเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเล็ก เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – 
Non-Branch Channels 

3. นางอนิสา ชูจนัทร์ ลาออกจากตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – Non-Branch Channels and CEM มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
15 มกราคม 2560 

4. นายบุญเลิศ สินสมบติั ลาออกจากตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ – ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต ปรากฏอยูใ่น เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ
ของบริษทัยอ่ย 

เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต ไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทั แต่ไดม้อบหมายใหส้าํนกัประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารธนชาต และ
เพ่ือใหก้ารบริหารงานของธนาคารธนชาตเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิผล 

หมายเหตุ ธนาคารธนชาตไดรั้บยกเวน้ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2558 เร่ือง กาํหนดลกัษณะของบริษทัท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 21 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร 
ธนชาต คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งส้ินจาํนวน 35,965,000.00 บาท  
โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จกรรมการ ท่ีจ่ายจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,200,000.00 600,000.00 3,307,692.32 5,107,692.32 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 600,000.00 300,000.00 1,653,846.15 2,553,846.15 

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 600,000.00 300,000.00 1,653,846.15 2,553,846.15 

4. นายณรงค ์ จิวงักรู 600,000.00 300,000.00 1,653,846.15 2,553,846.15 

5. นายสถาพร ชินะจิตร 600,000.00 300,000.00 1,653,846.15 2,553,846.15 

6. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 600,000.00 300,000.00 1,653,846.15 2,553,846.15 

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ 600,000.00 200,000.00 1,653,846.15 2,453,846.15 

8. นายวอลเตอร์ ทสั 600,000.00 200,000.00 1,386,512.13 2,186,512.13 

9. นายอดิล อาซิส ชอดร้ี 450,000.00 225,000.00 - 675,000.00 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 600,000.00 275,000.00 1,653,846.15 2,528,846.15 

11. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี 600,000.00 275,000.00 1,653,846.15 2,528,846.15 

12. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 600,000.00 300,000.00 1,653,846.15 2,553,846.15 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2559 
 นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ 100,000.00 25,000.00 1,653,846.15 1,778,846.15 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2558 
 นายกอบศกัด์ิ ดวงดี - - 267,334.05 267,334.05 

รวม 7,750,000.00 3,600,000.00 21,500,000.00 32,850,000.00 

หมายเหตุ 1) นายกอบศกัด์ิ ดวงดี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
 2) นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 
 3) นายอดิล อาซิส ชอดร้ี เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 21 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 540,000.00  360,000.00 900,000.00 

2. นายสถาพร ชินะจิตร 360,000.00  180,000.00 540,000.00  

3. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 360,000.00 180,000.00 540,000.00  

รวม 1,260,000.00 720,000.00 1,980,000.00 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายณรงค ์ จิวงักรู 560,000.00 
2. นายสถาพร ชินะจิตร 350,000.00 
3. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ 225,000.00 

รวม 1,135,000.00 

4. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

5. ในปี 2559 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ  
เงินสมทบประกนัสังคม ฯลฯ ใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหารตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- เกณฑข์อง ก.ล.ต. จาํนวน 15 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 1 คน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
134,765,826 บาท 

- เกณฑ์ของ ธปท. ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนั
การเงิน พ.ศ. 2551 จาํนวน 37 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 3 คน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 275,039,120 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยธนาคารธนชาตไดส้มทบในอตัราร้อยละ 3 
หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายงุานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2559 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร ตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. จาํนวน 15 คน (โดยนับรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลง 
ในระหวา่งปี 1 คน) เป็นจาํนวนเงิน 6,103,899 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 20 จาก 21 

- ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2551 (ตามเกณฑ์ของ ธปท. ) จาํนวน 37 คน (โดยนับรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหว่างปี 3 คน) เป็นจาํนวนเงิน 
11,405,320 บาท 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานประจาํทั้งหมด 68 คน โดยแบ่งตามงานหลกัดงัน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 

1. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 

2. สาํนกัตรวจสอบ 5 

3. สาํนกัเลขานุการองคก์ร 6 

 3.1 ส่วนเลขานุการและกิจการผูถื้อหุน้ 5 

 3.2 ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ 3 

 3.3 ส่วนส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏเกณฑท์างการ 3 

4. สายงานธุรกิจ 2 

 4.1 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 3 

 4.2 ส่วนบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 1 

 4.3 สังกดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. เอน็เอฟเอส) 7 

 4.4 สังกดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. แม๊กซ์) 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 

หมายเหตุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปัจจุบนัทาํสัญญาจา้งปีต่อปี จึงไม่นบัเป็นพนกังานประจาํ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 21 จาก 21 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 114,357,823.03 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน 
เงินโบนสั เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

นโยบายในการพฒันาพนักงานของกลุ่มธนชาต 

ทั้งน้ี นโยบายในการพฒันาพนกังานของกลุ่มธนชาต ไดเ้ปิดเผยไวใ้น ส่วนท่ี 2 - 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 29 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (“นโยบายฯ”) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือปฏิบติั 
มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีการทบทวนนโยบายฯ ดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การประเมินการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD: CGR) และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทั 
จดทะเบียนของ ตลท. รวมทั้งมีการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจา้หน้าท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติั
สาํหรับบุคลากร 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายฯ รวมทั้ งจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) และในระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นการ
ส่ือสารให้บุคลากรทุกระดบัของกลุ่มธนชาตสามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัในการ 
ส่ือความไปยงัพนักงานกลุ่มธนชาต ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ถึงความยึดมัน่ของคณะกรรมการในการปฏิบติัตาม
คุณลกัษณะหลกัของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันางานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงนโยบายฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) สาํหรับบริษทัจดทะเบียน 

2. กาํหนดใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ ดงักล่าวใหเ้ป็นไปในแนวทางปฏิบติัเดียวกนักบับริษทัฯ 

3. จัดหลกัสูตรอบรมเร่ืองนโยบายฯ และจรรยาบรรณให้พนักงานใหม่ทุกระดบั และหลกัสูตร “รวมพลงัขบัเคล่ือน 
โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน่” ใหก้บัพนกังานปัจจุบนัของกลุ่มธนชาต 

4. จดัให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบายฯ และจรรยาบรรณ
ดงักล่าว และลงนามไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ต่อกลุ่มธนชาต 

5. จดัทาํแบบประเมินพนักงานทุกระดบัทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต เพ่ือพฒันา ทดสอบ และวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2 คร้ัง ต่อปี 

6. พฒันา CG E-learning อยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นปัจจุบนั ทนัสมยั เขา้ใจง่าย และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เพ่ือใหพ้นกังาน
สามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

7. เพ่ิมแนวปฏิบัติกระบวนการร้องเรียน แนวปฏิบัติการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ แนวปฏิบัติด้านการพนักงาน แนวปฏิบัติ 
อยา่งเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อเจา้หน้ีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

8. จัดหลักสูตรการบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้า บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบ “นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน” ของกลุ่มธนชาต เพ่ือใหรั้บทราบและสนบัสนุนนโยบายฯ และจรรยาบรรณดงักล่าว 
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นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตสนับสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  
(CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการดาํเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้กบัพนักงานในกลุ่มธนชาต 
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้หลกัการปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  
ผ่านส่ือภายในองค์กรหลากหลายช่องทางภายใตโ้ครงการ “ธนชาต ทาํได ้ธรรมดี…CG ริเร่ิม เติมธรรม” เพ่ือให้ความรู้ 
ความเขา้ใจในนโยบายฯ และจรรยาบรรณ พนกังานปฏิบติังานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลกั
วิชาชีพ ดว้ยรูปแบบการนาํเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนงัสั้น โดยการประสานงานกบัสาํนกังาน ป.ป.ช. ปปง. และองคก์ร
ต่อตา้นคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและความรู้เก่ียวกบัการฟอกเงิน 
รายการธรรมสวสัดี รายการกรููธรรมาภิบาล ซ่ึงปีน้ีกลุ่มธนชาตไดรั้บเกียรติจากประธานองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) 
ให้สัมภาษณ์เร่ือง “ร่วมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรไดอ้ย่างไร” นอกจากน้ี ไดพ้ฒันากิจกรรมจิตอาสาของพนักงานให้มี 
ส่วนร่วมกนัจดัรายการ "คติธรรม...คติชน...คนสีส้ม" โดยพนกังานและครอบครัวนาํเสนอขอ้คิด ธรรมในการดาํเนินชีวิตและ
การทาํงาน หลกัในการทาํความดี กิจกรรมสร้างความดีภายในครอบครัว ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวพนักงาน  
ซ่ึงสร้างความภมิูใจใหก้บัพนกังานท่ีส่งลกูหลานเขา้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความผกูพนัระหวา่งครอบครัวคนสีส้มกบักลุ่มธนชาต 
และกลุ่มธนชาตยงัคงดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมโครงการปฏิบติัธรรมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค 
เพ่ือให้พนกังานมีแนวทางในการบริหารจิตใจตนเองในการทาํงานและชีวิตประจาํวนั สําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม กลุ่มธนชาต 
ไดเ้ป็นท่ีปรึกษา วิทยากรเผยแพร่หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จดักิจกรรม “สร้างจิตสํานึก...ปลูกสติ...สร้างความดี” ให้กบั
หน่วยงานภายนอก ภาคการศึกษาทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและโรงเรียนตลอดปี และการร่วมเป็นกรรมการโครงการ “ประกวด
ธุรกิจขนาดย่อมดาํเนินธุรกิจดว้ยธรรมาภิบาล” จดัโดยสถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ธปท. สมาคมธนาคารไทย และสถาบนัพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Institute for Small and Medium Enterprises Development: ISMED) 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นรูปธรรมสู่การเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยเฉพาะมุ่งเน้น 
การพฒันาบุคลากรและเผยแพร่สู่สังคม เพ่ือการรับรู้วา่ กลุ่มธนชาต คอื “องค์กรคุณธรรม...โปร่งใส...ไร้คอร์รัปช่ัน” 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในปี 2559 มีดังต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 การดูแลสิทธิพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐาน 
ตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการในรูปของเงินปันผล การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นอิสระ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ โดยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นผา่นระบบของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัวา่ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม และมีนโยบาย 
ในการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดก้าํหนดนโยบายการจดั
ประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การลงมติ การเสนอวาระ การเสนอช่ือบุคคล  
ความครบถว้นเพียงพอของหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมและการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนสถานท่ีจดัประชุม วนัและเวลาท่ีจดั
ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการจดัประชุมให้เป็นไปตาม
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นโยบายดงักล่าว และแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมท่ีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง ก.ล.ต. สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย และสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย จดัทาํและเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินการ 

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยซ่ึงเป็นองค์กรอิสระที่ทําการประเมินการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

จดทะเบียน ได้ทําการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 7 ปี ติดต่อกัน 

(ต้ังแต่ปี 2553 – 2559) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมผูถื้อ
หุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงไดร้ะบุวนั 
เวลา สถานท่ีประชุม และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอยา่งครบถว้น เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยล่วงหนา้ก่อนการประชุมผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 

ระบบข่าว ตลท.  เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ืองการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจําปี 2559 ท่ีแสดงกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
ซ่ึงรวมถึงการจ่ายเงินปันผล โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 

 แจ้งการเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ โดย

เผยแพร่ข่าวเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีขอ้มูล
เหมือนกบัขอ้มูลในเอกสารท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้กับผูถื้อหุ้น โดยมีขอ้มูลในเร่ือง
1) วนั เวลา สถานท่ีประชุม  2) วาระในการประชุมพร้อมคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  3) คาํช้ีแจง
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม กฎเกณฑ์ในการ
ประชุม และ  4) ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ นอกจากน้ี
ไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมดว้ย 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD-ROM ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
14 วนั โดยจดัส่งเอกสารทั้งหมดยงัท่ีทาํการไปรษณีย ์เม่ือวนัท่ี 21มีนาคม 2559 

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวนั
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. เร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม รวมถึงการเสนอคาํถามและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 
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2. เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2558 
ถึงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นระบบข่าวของ ตลท. เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 โดยขอ้มูล 
ท่ีเปิดเผยในเวบ็ไซตจ์ดัให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและ 
มีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางการเสนอเร่ืองผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

บริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัประกาศกาํหนดท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และระบุบาร์โคด้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไปพร้อมกบั
หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนได ้และยงัไดน้าํหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เปิดเผยใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทัว่ไปและผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูดู้แลหลกัทรัพย ์สามารถมอบฉนัทะไดต้ามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้จาก
ผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน พร้อมกบัประวติัและการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น (วนัที ่5 เมษายน 2559) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุม ณ โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด ์ทาวเวอร์ส ตั้งอยูบ่นถนนเจริญกรุงซอย 30 
เดินทางไดโ้ดยสะดวกทั้งรถยนต ์รถประจาํทาง รถไฟฟ้า BTS เรือด่วนเจา้พระยา หรือใชบ้ริการเรือของทางโรงแรม โดยไดจ้ดั
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีจดัการประชุม เจา้หน้าท่ีตอ้นรับ มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
บาร์โคด้มาใช้ในการลงทะเบียนและลงมติ ทาํให้เกิดความรวดเร็วในการทาํงาน และประมวลผลได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ  
พร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึง 
มีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง โดยบริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 1 ราย เป็นอาสาสมคัร 
ในการเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส 

บริษัทฯ กาํหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ บริษทัฯ ไม่มีการสลบัวาระ
การประชุมหรือเพ่ิมวาระการประชุม หรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 

มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ รวมทั้งส้ินจาํนวน 2,425 ราย 

กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ โดยประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น 
แสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมอยา่งเตม็ท่ีพร้อมมีการบนัทึกขอ้ซกัถาม และคาํช้ีแจงไวใ้นรายงานการประชุม 

ประธานในท่ีประชุมไดใ้ห้เลขานุการบริษทัแจง้กฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน สิทธิการออก
เสียงลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในช่วงเปิดการประชุม พร้อมทั้งมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยหน่ึงราย
เขา้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ 

บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดเ้ปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

ในการประชุมมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบวดิีทศัน์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีชดัเจน 
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ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ ตลท. ภายหลงัจบการประชุม 
ในวนัเดียวกนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในวนัทาํการถดัไป 

บริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม การช้ีแจงขั้นตอน 
การลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวธีิการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมบนัทึกขอ้ซกัถาม และช้ีแจงผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนเท่าไร และขอ้มูลอ่ืนท่ีสําคญั 
อยา่งครบถว้น และไดจ้ดัส่งร่างรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ต่อ ตลท. และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม โดยเปิดเผยเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการไดจ้ดักระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งมีการเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ในเวลา 
อนัสมควร และจดักระบวนการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น รองรับกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามารถ 
ใชสิ้ทธิไดต้ามท่ีกล่าวในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

2.1 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. กําหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ  จัดระบบงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการกํากับดูแล 
อยา่งเหมาะสม 

2. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุด
ฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน 

- รายงานการถือหุน้ รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็นรายไตรมาส ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และส่งสําเนาให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และเลขานุการบริษทัทราบทุกคร้ัง 

- รายงานการซ้ือขาย โอน รับโอนหุ้นของบริษทัฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัซ้ือขาย โอน  
รับโอนหุน้ 

3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจา้ง และท่ีปรึกษา ท่ีล่วงรู้สารสนเทศสําคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
นาํมาใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยกาํหนดไวใ้นประกาศและในจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต 

4. มีการประกาศ เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยกาํหนดช่วงระยะเวลาห้ามบุคคล
ต่อไปน้ี ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนวนัส้ินแต่ละไตรมาส จนถึงวนัถดัจากวนัท่ีบริษทัฯ 
เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 2 วนั 

- กรรมการ ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

- พนกังานและลูกจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มวา่จา้งให้มาปฏิบติังาน (Outsource) เฉพาะฝ่ายงานท่ีล่วงรู้
สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 
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- ท่ีปรึกษาท่ีล่วงรู้สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

5. กรณีพบมีการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบติัท่ีผิดวินยั ตอ้งไดรั้บการพิจารณา
โทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวนิยั 

2.2 มาตรการดูแลเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จึงมีการกาํหนดเป็นนโยบาย ประกาศ 
และระเบียบ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ีโปร่งใสและน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ 

1. มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจา้หน้าท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ มีการกาํหนดหลกัการเพื่อไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมุ่งแสวงหาประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล 

2. มีนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต มีการกาํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมของบริษทัฯ การทาํ
ธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธนชาต  และการทาํธุรกรรมของบริษทัในกลุ่มธนชาต กบั  1) กรรมการ หรือผูมี้อาํนาจในการ
จัดการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  2) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง รวมถึงในนโยบาย 
การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต มีการกาํหนดเก่ียวกบัการใชบ้ริการระหวา่งกนัในกลุ่มธนชาต การใชบ้ริการ
จากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูมี้อาํนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธนชาต และผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
โดยหลกัการ คือ 

- กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัในการทาํธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าว 

- กาํหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัก่อนการ
นาํเสนอธุรกรรมต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจปกติท่ีมีการกาํหนดไว ้

- กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

- มีการกาํหนดกรอบอาํนาจในการอนุมติัการทาํธุรกรรมไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการ
ตามนโยบายการทาํธุรกรรมท่ีกาํหนดไวไ้ด้ หรือกรณีท่ีอาจเกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํธุรกรรม  
ใหน้าํเสนอขอ้มูลคณะกรรมการบริษทัฯ ของผูท้าํธุรกรรมเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและจดัส่งเอกสารหลกัฐานดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ 
รับทราบ 

- การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย 
บริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัยให้หารือไปยงั
หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และให้หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัมีอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์
การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

- มีการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลการทาํธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ภายในท่ีกาํหนด โดยมีการรายงานขอ้มูล
ธุรกรรม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบปีละ 2 คร้ัง รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํธุรกรรมต่อบุคคลภายนอก 
ตามหลกัเกณฑข์องทางการ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดไว ้

3. มีขั้นตอนเก่ียวกบัการกาํกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่  1) การรวบรวมรายช่ือ
กิจการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบรายการ  2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของ
หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัในประเด็นขอ้กฎหมายและเกณฑ์ปฏิบติั  3) การอนุมติั  4) การเปิดเผยสารสนเทศ 
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ตามเกณฑ์ทางการ ตลอดจน  5) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

4. มีการกาํหนดขั้นตอนการทาํรายการเก่ียวกบั การซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่ม 
ธนชาต หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. มีการกาํหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่ารายการใดท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
มีผลประโยชน์ในการทาํรายการ ตอ้งแจง้การมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพิจารณาและห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
เขา้ร่วมประชุมในช่วงการพิจารณารายการนั้น ๆ 

6. กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้น ตลอดจนถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของกรรมการ และผูบ้ริหาร  
4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของบุคคลดงักล่าว เป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลในการควบคุมดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็น
ฐานรายช่ือในการเปิดเผยรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7. กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และ
คู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 

8. กาํหนดเป็นความผดิวนิยัในกรณีการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตกาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น/นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่ง สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่รวมถึงภาครัฐ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจา้หน้าท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ มีการเปิดเผยขอ้มูลภายในเพ่ือ
ส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจวา่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยูต่ลอดเวลา มีการคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั
ไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีการปฏิบติัตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีกาํกบัดูแลกิจการ มีการกาํหนด
ขั้นตอนการใชบ้ริการ การใชสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งครบถว้น และเปิดเผยใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบอยา่งเพียงพอ สรุปได้
ดงัน้ี 

3.1 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงและมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแล และอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
และนกัลงทุนไดใ้ชสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ี และท่ีสาํคญักลุ่มธนชาตยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.2 พนักงาน 

กลุ่มธนชาตยึดมัน่ในการดูแลพนกังานทั้งสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 
รวมถึงปฏิบติัต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม สนับสนุนให้พนักงานไดรั้บการอบรมสัมมนาเพ่ือการพฒันาตนเอง 
ตลอดจนการแสดงความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลท่ีชัดเจน  
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โดยประเมินผลการปฏิบติังานจากตวัช้ีวดั (KPIs) สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีท่ีมอบหมาย และจ่ายผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
ตามผลงาน ในอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัธุรกิจในระดบัเดียวกนั 

3.3 ลูกค้า 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ ให้บริการทาง
วิชาชีพท่ีดีมีคุณภาพ รักษาความลบัของลูกคา้ มีการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเป็นธรรม พร้อมนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ์และบริการ
อยา่งครบถว้น และเพียงพอใหล้กูคา้ทราบก่อนตดัสินใจ 

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี ้

สาํหรับคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติังานในการจดัซ้ือ จดัจา้งท่ีชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมีระเบียบอาํนาจอนุมติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือพสัดุ 
และการเช่าอย่างละเอียดและรัดกุม รวมถึงกาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ  
กบัพนกังาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และไม่ใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วม
ในขั้นตอนและกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกนัมิใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 

สําหรับเจา้หน้ี จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง อย่างครบถว้นเพียงพอ ในระยะเวลาอนัควร โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางท่ีกาํหนด ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเจา้หน้ีสามารถตรวจสอบได ้

นอกจากน้ี ยงัยึดมัน่ในความซ่ือสัตยต่์อการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดใ้ห้ไวต่้อคู่คา้/เจา้หน้ี ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดย 
อยู่ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงร่วมกนั รวมทั้งหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ท่ีจะร่วมมือกนัใน 
ระยะยาว 

3.5 คู่แข่ง 

ดาํเนินธุรกิจและแข่งขนักบัคู่แข่งขนัดว้ยความโปร่งใสภายใตก้ฎกติกา โดยไม่แข่งขนัจนทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบ
ต่อธุรกิจโดยรวม 

3.6 สังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม การดาํเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
อยา่งเคร่งครัด อีกทั้ง จะตอ้งทาํให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี และสภาพแวดลอ้ม 
โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเป็นผูน้าํในการผลกัดนัอยา่งจริงจงั 

3.7 ภาครัฐ 

ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ และใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดาํเนินธุรกิจกบัองคก์ร หรือบุคคลท่ีกระทาํผิดต่อกฎหมาย และท่ีสาํคญั
จะไม่ดาํเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่ในภาครัฐในทุกกรณี 

กลไกการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตไดมี้การพฒันาระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้สามารถรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็นทั้ งจากลูกคา้ 
บุคคลภายนอก และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนาํความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ มาพฒันาองค์กร โดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เจา้หนา้ท่ีการตลาด ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) 
เป็นต้น บริษัทฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกับการปฏิบัติงานระบบรับเร่ืองร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยหน่วยงาน 
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ท่ีรับผิดชอบจะติดตามข้อร้องเรียน พร้อมแจ้งกลับไปยงัลูกค้าหรือผูร้้องเรียนทุกราย และนําข้อร้องเรียนมาปรับปรุง 
การใหบ้ริการของกลุ่มธนชาต ใหต้อบสนองความตอ้งการและทาํใหล้กูคา้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ต่อไป 

สาํหรับการร้องเรียนเร่ืองเก่ียวกบัการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน่ ไดเ้ปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะ ซ่ึงมีสายงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผูพิ้จารณาและรับผิดชอบ โดยบริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ดงัท่ีกล่าวไวใ้นเร่ือง
การเปิดเผยเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดบั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีดูแล
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ให้มีการรายงานท่ีถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือได ้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย พร้อมทั้ งจัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนการเปิดเผย
ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยการวิเคราะห์
และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) ประกอบการจดัส่งงบการเงินรายไตรมาสและ
งวดประจาํปี โดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงิน ประจาํงวดคร่ึงปีแรก ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เป็นตน้มา นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์สําคญัหรือการทาํธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายให้ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ อย่างครบถว้น
เพียงพอ และปฏิบติัตามเกณฑท่ี์หน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ ประกาศกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯ มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และ 
ความน่าเช่ือถือขององคก์ร รวมถึงใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สามารถติดต่อส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ ไดท้างโทรศพัทห์มายเลข 0 2217 8000 ต่อ 3027, 3102 - 3 และ 0 2613 6107 หรือ อีเมล: tcap_ir@thanachart.co.th 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอกจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้นเท่าเทียมกนั โปร่งใส และทนัการณ์ รวมทั้ง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามขอ้เสนอแนะของแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีท่ีจดัทาํโดย ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ตลท. 

- การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) เปิดเผยรายไตรมาส 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (Annual Report) 

- งบการเงินของบริษทัฯ (รายไตรมาส)  

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ 

2. ก.ล.ต. (แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) หนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหลกัทรัพย ์ฯลฯ) 

3. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(ขอ้มูลบริษทัฯ) 

4. เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ (ผลการดาํเนินการรายไตรมาส คาํช้ีแจงกรณีเหตุการณ์สาํคญัและอ่ืน ๆ) 

6. การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) (รายไตรมาส) 

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

8. การเดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow/Conference) 

9. การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์

กิจกรรมในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงของบริษทัฯ รวมทั้งส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดพ้บและ 
ให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเขา้พบสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุมทางโทรศพัท ์
(Conference Call) การจดัประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) การเขา้ร่วมงานพบนกัลงทุน (Conference) 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวกับ 
ธุรกิจหลกัท่ีดาํเนินการอยู ่รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ อนัทาํให้สามารถบริหาร
จดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และไม่จาํกดัเร่ืองเพศ โดยไดก้าํหนดชดัเจนไวใ้น
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน 
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน ซ่ึงต่างมีความรู้ ความสามารถ ท่ีหลากหลาย ทั้งความรู้ความสามารถในธุรกิจท่ีบริษทัฯ 
ดาํเนินการอยู่และท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดเ้ปิดเผย
นโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ 

บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รวมถึง
ประกาศของ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 

การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียง
กนัแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

โดยการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้
กรรมการซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งมานานเท่า ๆ กนั
เป็นจาํนวนมากกวา่จาํนวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยใชว้ิธีจบัฉลาก 
กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าว อาจไดรั้บคดัเลือกแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
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กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ กาํหนดนิยามและคุณสมบติัตามแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย (ขอ้น้ีทางบริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามและคุณสมบติัเขม้กวา่ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีกาํหนดไม่เกิน
ร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ 
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนั
แต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ทั้ งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  
ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือตาํแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดท่ีจะ
มาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดห้ารือพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม และการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีการสรุปประเด็นจากการประชุม
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม โดยในปี 2559 มีการ 
จดัประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หรือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความวา่ กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบ
ในการดาํเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหารและให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไวว้า่เป็นการ 
ลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน (ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2559) 

2. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หมายความวา่ 

2.1 กรรมการท่ีทาํหน้าท่ีบริหารงานในตาํแหน่งผูจ้ ัดการ รองผูจ้ัดการ 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 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
องค์กรโดยรวมโดยไม่จาํกดัอยู่แต่เฉพาะผูถื้อหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งน้ี โดยทัว่ไปคณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแล
บริษทัฯ ในการกาํหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และการดูแลให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ และเป็นธรรมต่อองคก์ร ต่อผูถื้อหุ้น และต่อผูบ้ริหาร 
และพนกังานลกูจา้งของบริษทัฯ 

2. กาํหนดนโยบายท่ีสําคัญ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ และพิจารณาทบทวนตาม 
ความเหมาะสม โดยการดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
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3. กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน ทั้งประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบริษทัท่ีสามารถดาํรงตาํแหน่งได ้เช่น 
ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เป็นตน้ 

4. กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยเพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา
ความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 
และการทาํรายการต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของ 
ตลท. รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. กํากับ ดูแล และติดตามให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ  
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

6. ดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ  ระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการกํากับดูแล 
การบริหารงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ธุรกิจ 

7. คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี  
เป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจาํปี 

9. ดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผย
ขอ้มูล อยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา 

10. จัดทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กับรายงานของ 
ผูส้อบบญัชี ครอบคลุมเร่ืองสาํคญัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่รายงานทางการ
เงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี โดยใชน้โยบายบญัชี 
ท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร 

12. กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี และอาํนาจในการบริหารงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

13. ประเมินผลการปฏิบติังาน พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และเง่ือนไขการจ้างกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

14. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะ 

15. พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

การแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนด
นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 
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การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จึงอยูใ่นบงัคบัของประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง 
ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัฯ 
สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ในบริษัทอ่ืนรวมกันไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัได้กําหนดไวใ้นนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  
หา้มกรรมการบริษทัฯ ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษทั พร้อมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไป
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน ทั้งประเภทของ
ตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบริษทัท่ีสามารถดาํรงตาํแหน่งได ้เช่น ตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 
เป็นตน้ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจาํเป็น โดยกาํหนดหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการบริหาร 
จาํนวน 3 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

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 

8. มอบหมายหนา้ท่ีหรือมอบอาํนาจช่วงเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 29 

9. กลัน่กรองงานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  กรรมการจํานวน  3 คน ทุกคน 
เป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคญัของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบัดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ีถูกตอ้งและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางการ และระเบียบบริษทัฯ เพ่ือให้มีการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ 
แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูถื้อหุน้ โดย ณ ปัจจุบนัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรพจน์  วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

 นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงิน 

- สอบทานรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมิน 
ความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 

- สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญ รวมถึงรายการท่ีมี 
ความซบัซอ้นหรือผดิปกติ และรายการท่ีตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสิน 

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

- สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นท่ีเพียงพอ รวมถึงแนวทางการส่ือสารความสําคญัของการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ 

- สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 
เสนอนั้น ฝ่ายบริหารไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

- สอบทานความเพียงพอของการกาํกบัดูแลนโยบาย และหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงของ 
บริษทัฯ  

3. การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจาํปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร 
ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้ งติดตามผลการ
ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

- สอบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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4. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยและบริษทัลกูของบริษทัยอ่ย 

- กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ย และบริษทัลกูของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัย่อย และบริษทัลูกของบริษทัย่อยมอบหมายให้สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต 
สรุปผลภาพรวมการปฏิบติังานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบบริษทัยอ่ย และบริษทัลูกของบริษทัยอ่ย ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ ในฐานะบริษทัแม่รับทราบ 

- กรณีท่ีมีประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย การทุจริต การคอร์รัปชัน่ และเร่ือง
ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินหรือสถานะหรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง ใหร้ายงานใหท้ราบอยา่งละเอียด 

5. การกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

- สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลกั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พิจารณาขอ้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

- สอบทานขอ้ตรวจพบของหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั และหน่วยงานกาํกบัดูแลของ
ทางการ รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

6. ผูส้อบบญัชี 

- พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี พร้อมทั้ ง 
ใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

- จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของทางการ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

8. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จดัทาํรายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถึงความ
ถกูตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

8.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เหมาะสมท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทางการ 

8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.6 ความเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือจากผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
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8.7 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ความรับผดิชอบอ่ืน 

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การทุจริต การคอร์รัปชัน่ หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

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 ปัจจุบนัมีกรรมการ 
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 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบดา้นนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบโดยรวมของบริษทัฯ เพ่ือให้ไดโ้ครงสร้างท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนบุคลากรท่ีตอ้งการสรรหา โดยสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบักิจการของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งแลว้แต่กรณี 

2. สรรหาจากบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 

2.1 สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษทัฯ โดยคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะท่ีเหมาะสม 
กบัตาํแหน่งโดย 
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2.1.1 เล่ือนตาํแหน่งบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกบัตาํแหน่ง
งานนั้น 

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 และมีประสบการณ์ตรงกบัความตอ้งการ พนัธกิจและวิสัยทศัน์ของ
บริษทัฯ ในตาํแหน่งนั้น ๆ 

3.3 ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

3.5 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ดาํเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคคลดงักล่าว 
มีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ หากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 

5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาวา่กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบติัครบถว้น 
หรือคนใดขาดคุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจาํเป็นตอ้งสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมี
กรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัใหมี้การพิจารณาประเมินการทาํงานของกรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการเป็นประจาํทุกปี 

ทั้งน้ี ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณา
ทบทวนองค์ประกอบความรู้ ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ควรมี (Board Skill Matrix) เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการกาํกบัดูแลธุรกิจ 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง  
ใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจดัใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบดา้นนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

1. ค่าตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา และ
จูงใจกรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังาน 

2. กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน ตอ้งมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส ปฏิบติัตามหลกัของบรรษทัภิบาล 
และสามารถตรวจสอบได ้

3. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ควรนาํปัจจยัต่อไปน้ี มาพิจารณาประกอบโดย 

3.1 เปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียง 
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3.2 เหมาะสมกบัผลประกอบการของบริษทัฯ และขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมายและอยูใ่น
ระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลการประเมินผลงานประจาํปี 

3.3 การจ่ายผลตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

3.4 ตอ้งอยูใ่นกรอบและหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบติัตามหลกั
ของบรรษทัภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดงักล่าว ตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนผูถื้อหุน้ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 โดยในปี 2559  
มีกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
และผูบ้ริหารท่ีดูแลทางดา้นการบริหารความเส่ียง มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
   ความเส่ียง 

หมายเหตุ นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ ไดล้าออกจากคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
 2559 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. เสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ทั้ งหมด รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่ม 
ธนชาตต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยตอ้งสร้างมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย 
ความเส่ียงนั้นไดมี้การปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

2. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยสามารถ
ประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด 

4. กาํหนดมาตรการดาํเนินการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในดา้นของการป้องกนัความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ประเมินปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระสําคัญ  
เพ่ือนาํมาใชใ้นการเปล่ียนนโยบายความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ 
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6. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาต ดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีได้
กาํหนดไว ้และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ธปท. กาํหนด 

7. รายงานผลการปฏิบติัการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการทีดู่แลในเร่ืองบรรษัทภิบาล 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการมีระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบติั
ท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ 
ตลท. คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบรรษทัภิบาล (Corporate Governance Committee) และกาํหนด
นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ี ตลท. ก.ล.ต. และ ธปท. กาํหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยอีก 2 ชุด ทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวนโยบาย 
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดข้ึน 
เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการใหมี้ระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มิได้กาํหนดจาํนวนสูงสุดของกรรมการไว  ้เพียงแต่กาํหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ และนโยบาย 
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีว่าตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือทาํ
หนา้ท่ีในการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีข้ึนได ้2 กรณี คือ  1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
และ  2) กรณีแต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเน่ืองจากตาํแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถพิจารณาลงมติไดภ้ายใต้
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน เวน้แต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ในส่วนของกรรมการ
อิสระมีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ตลท. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกเสียงลงคะแนน 
และท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการแต่งตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

2. ในการแต่งตั้งกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ 
หลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ไดต้ามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้น
ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตามขอ้ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้โดยทางปฏิบติั
ท่ีผา่นมาทุกคร้ังจะใหผู้ถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
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วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร และในจาํนวนน้ีใหก้รรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 
โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็น
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยจะมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีทางการกาํหนด มีความ
เป็นอิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็น
กรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ี
เป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางท่ีหน่วยงานทางการกาํหนด 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและจดัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ผูป้ฏิบติังานดา้นสนับสนุนงานเลขานุการ
บริษทั ตลอดจนถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพนูความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารใหดี้ยิง่ข้ึน โดยเลขานุการบริษทัจะมี
การรวบรวมและแจ้งหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและผูบ้ริหารได้พิจารณาล่วงหน้า 
อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลท. ก.ล.ต. ตลอดจนถึงสถาบนัอบรม
ชั้นนาํอ่ืน ๆ โดยในปี 2559 มีกรรมการเขา้สัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ดงัน้ี 

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

Singapore Institute of Directors 

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

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

นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2559 

- IOD Luncheon Briefing 3/2559 : A Discussion on Corporation's Preparedness for 
the Cybersecurity Threats in the Digital Transformation Era 

นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

รุ่น 3/2559 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 
15/2559 

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีการจดัโครงการอบรมและสัมมนาใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มธนชาต 
ตลอดจนถึงความรู้ในการพฒันาและดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี  
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรค 
ต่าง ๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา รวมถึงเพ่ือให้การทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมตาม
ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และนาํผลประเมินการปฏิบติังานมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดจ้ดัทาํข้ึนตามแนวทาง
ตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของ ตลท. หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนท่ีมีการเผยแพร่ มาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
คณะกรรมการแต่ละคณะในทุกดา้น 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ หัวขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวขอ้หลกั 
ประกอบดว้ย  1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
3) การประชุมคณะกรรมการ  4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  6) การพฒันาตนเองของกรรมการ
และการพฒันาผูบ้ริหาร โดยมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 จากไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นถึงเห็นดว้ย
อยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 หรือคิดเป็นร้อยละ 
96.17 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล หัวขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้หลกั 
ประกอบดว้ย  1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  2) การประชุมคณะกรรมการ  3) บทบาท หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 จากไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น
ถึงเห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยี่ยม โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.83 หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 95.71 
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การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2559 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยให้กรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยทาํการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหน้าท่ีในภาพรวมของคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยแต่ละคณะ และให้เลขานุการของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดบัสูง 

มีการกาํหนดวธีิการประเมินท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้
กาํหนดวิธีการและหัวขอ้ในการประเมิน และให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) เป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการข้ึนไป (ไม่นับรวมกรรมการผู ้จัดการใหญ่) 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมแผนการ 
สืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการบริษทัฯ 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ สํานกัเลขานุการองคก์รรับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารสําหรับ
กรรมการใหม่ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงจะแสดงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

2. กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจาํ และ
วาระพิเศษประจาํงวด 

3. คู่มือคุณสมบติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน นโยบายท่ีสําคญัของกลุ่มธนชาต เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต นโยบายการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต 
เป็นตน้ รวมทั้งแนบ พ.ร.บ. และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนหนา้ท่ีและขอ้พึงระวงัตามกฎหมาย 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
เพ่ือพิจารณาเสนอผูถื้อหุน้ในวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ทั้งน้ี หากมีกรณีท่ีเห็นสมควรใหมี้การเลิกจา้ง
ผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบกจ็ะเป็นผูพิ้จารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 
สาํนกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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1. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีคุณสมบติั 
ตามเกณฑ ์ธปท. กาํหนด ซ่ึง ธปท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

ในรอบปี 2559 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี สาํนกังาน อีวาย ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย โดยมี นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 900,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยรวม 17 บริษทั เป็นจาํนวนรวม 18,485,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non - Audit Fee) 

ปี 2559 บริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการ
ให้บริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ี ธปท. กาํหนด การสอบทานและตรวจสอบรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบั
ความเส่ียงตามท่ี คปภ. กาํหนด จาํนวน 1,380,000 บาท 

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า การคอร์รัปชัน่ส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงไดร่้วมมือกบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต ้“โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) (“โครงการ CAC”) 
ดว้ยการเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดงักล่าว และในปี 2557 กลุ่มธนชาตไดด้าํเนินการกาํหนด 
“นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” และมาตรการ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้พนักงานทุกคนในกลุ่ม 
ธนชาตยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดความหมายของ 
คาํว่า คอร์รัปชัน่และรูปแบบการคอร์รัปชัน่ไวอ้ยา่งชดัเจน มีสาระสาํคญัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง 
ดาํเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 
และคนรู้จกั ดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และใหผู้บ้ริหารของกลุ่มธนชาตมีหนา้ท่ี
ดูแลและให้การสนบัสนุนการปฏิบติั รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. กาํหนดให้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมหลกัองคก์ร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) 
เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนในกลุ่มธนชาตนาํไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

- Customer Focus : ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

- Collaboration : มีการทาํงานเป็นทีม 

- Commitment : ปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
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- Spirit : ทุ่มเทในการทาํงาน 

- Integrity : ยดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

- Professional : มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. การประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัในกลุ่มธนชาต ใชห้ลกัการและวิธีการประเมินความเส่ียงและ 
การควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสาํหรับการบริหารความเส่ียง 
ดา้นปฏิบติัการ โดยจะดาํเนินการทบทวนความเส่ียงเป็นประจาํทุก 3 ปี และมีการติดตามความคืบหนา้ของแผนปฏิบติัการและ
การดาํเนินการตามมาตรการควบคุมความเส่ียง หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญั  

4. กาํหนดมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้พนักงานของกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบติัภายใตห้ลกัการควบคุมภายใน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีการทบทวนแนวปฏิบติัให้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกับความเส่ียงเป็นประจาํทุกปี พร้อมทั้ งกาํหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
คอร์รัปชัน่ 

5. กลุ่มธนชาตใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบของการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ือง “การใหแ้ละรับของขวญั 
ของกาํนลั การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน” ถือเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มธนชาตให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะอาจนาํไปสู่การ
คอร์รัปชัน่ไดโ้ดยง่าย จึงไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบติัท่ีครอบคลุมขั้นตอน การปฏิบติัและการควบคุม 
รวมถึงการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาให้รับทราบเก่ียวกบัการให้และรับของขวญั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการกระทาํท่ีเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือเป็นความผิดและ
จะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ 

6. เพ่ือให้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลุ่มธนชาตจึงกาํหนดให้แต่ละบริษทัมีระเบียบขั้นตอน
ปฏิบติั ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการเฉพาะ และกาํหนดใหมี้ช่องทาง
ท่ีปลอดภยัสําหรับบุคคลภายนอกและพนกังานภายในกลุ่มธนชาต ท่ีพบเห็นเหตุสงสัย ท่ีเขา้ข่ายการกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ 
สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกส่งให้แก่ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยขอ้มูลจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตามลาํดบั นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและให้ความคุม้ครองต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่  
แมก้ารกระทาํนั้นจะทาํใหอ้งคก์รสูญเสียโอกาสทางธุรกิจกต็าม 

7. จดัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

8. ส่ือสารให้พนักงานไดรั้บทราบและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการและ
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางและส่ือต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น สารจากกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ถึงพนักงาน เร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จดัอบรมให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงหัวขอ้ “Anti-Corruption for 
Executives” การฝึกอบรมใหก้บัพนกังานใหม่ซ่ึงกาํหนดใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในหลกัสูตรปฐมนิเทศ การจดัทาํแบบประเมินตนเอง
ของผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ E-learning และอินทราเน็ตเป็นประจาํทุก 6 เดือน รวมทั้งใชรู้ปแบบนาํเสนอ 
ท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนงัสั้น โดยการประสานงานกบัสาํนกังาน ป.ป.ช. และ ปปง. ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นทุจริตและความรู้เก่ียวกบัการฟอกเงิน เป็นตน้ 
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9. กลุ่มธนชาตไดท้าํการเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และตวัแทนทางธุรกิจรับทราบและ 
ขอความร่วมมือสนบัสนุนโครงการรณรงคต่์อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยการงดเวน้การให้ของขวญัแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานของ
กลุ่มธนชาต ไม่วา่จะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด สําหรับลูกคา้ไดข้อความร่วมมือผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น ใบแจง้ยอดหน้ี 
ใบเสร็จรับเงิน ใบชาํระเงิน ใบกาํกบัภาษี และผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

10. เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ี
สอบทานใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดเป็นแผนงานประจาํปี 

ทั้งน้ี เพ่ือให้บุคคลภายนอกไดรั้บทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มธนชาตในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ กลุ่มธนชาตจึงไดเ้ผยแพร่
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยในส่วนของ
บริษทัฯ เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

โดยกลุ่มธนชาตไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อตา้นการทุจริต ในปี 2557 รวม 10 บริษทั และในปี 2558 อีก 2 บริษทั รวมบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีไดรั้บการรับรองเป็น
สมาชิกรวมทั้งส้ิน 12 บริษทั 

กลุ่มธนชาตไดด้าํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามท่ีนโยบายไดก้าํหนดไว ้เช่น มีการ
ทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นประจาํปี การลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบาย/มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด การส่ือสารให้พนกังานไดรั้บทราบและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางปฏิบติั
ตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสําคญัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ผ่านรูปแบบการอบรม การประเมิน
ตนเอง และการเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ ผ่านช่องทางส่ือสารของกลุ่มธนชาตอยา่งต่อเน่ือง การเผยแพร่ผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพ่ือส่ือสารใหคู้่คา้และตวัแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือสนบัสนุนโครงการรณรงคต่์อตา้นการคอร์รัปชัน่ และอ่ืน ๆ 
เป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี ในปี 2558 บริษทัในกลุ่มธนชาตยงัไดรั้บมอบโลโก ้CAC สีทอง เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ของการเป็น 
แนวร่วมปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงกลุ่มธนชาตไดก้าํหนด “แนวปฏิบติัการใชโ้ลโก ้CAC สีทอง ของกลุ่มธนชาต”  
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของโครงการฯ และเผยแพร่โลโก ้CAC ในอินทราเน็ตและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และยงัเร่ิมโครงการ 
การให้คาํปรึกษาและเป็นวิทยากรเร่ือง “การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” ใหก้บัหน่วยงานภายนอก 

 
ในปี 2559 ท่ีผา่นมา การดาํเนินการของกลุ่มธนชาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ ไดแ้ก่ 

1. การประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัในกลุ่มธนชาต ใชห้ลกัการและวิธีการประเมินความเส่ียงและ 
การควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) 

2. จัดให้ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยืนยนัยอมรับปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นและมาตรการต่อตา้น 
การคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยผา่นระบบ E-learning 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 27 จาก 29 

3. จดัทาํแบบประเมินตนเองของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ผ่านระบบ E-learning เพ่ือพฒันา ทดสอบ และวดัระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามนโยบาย/มาตรการ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งปีละ 2 คร้ัง 

4. จดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองนโยบาย/มาตรการ และระเบียบให้พนักงานใหม่ทุกระดบัในการปฐมนิเทศ โดยให้ลงนาม
รับทราบและยืนยนัท่ีจะปฏิบติัตาม ผ่านระบบ E-learning และหลกัสูตร “รวมพลงัขบัเคล่ือน โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน่” ให้กบั
พนกังานปัจจุบนั เพ่ือใหรั้บทราบ และมีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองดงักล่าว รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรม “สร้างจิตสาํนึก...ปลูกสติ...
สร้างความดี” 

 
5. ส่ือสารให้พนักงานได้รับทราบและพฒันาให้บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติ โดยกระตุ้นอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทาง 

Thanachart Channel ไดแ้ก่ ส่ือทีวี ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์  ของกลุ่มธนชาต โดยใชรู้ปแบบนาํเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR 
หนังสั้ น และการประสานงานกบัสํานักงาน ป.ป.ช. ปปง. และองค์กรต่อตา้นคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในเร่ืองส่ือความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และความรู้เก่ียวกบัการฟอกเงิน เป็นตน้ รวมทั้งมีการจดัรายการธรรมสวสัดี 
รายการกรููธรรมาภิบาล ซ่ึงปีน้ีกลุ่มธนชาตไดรั้บเกียรติจากประธานองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) ใหส้ัมภาษณ์หวัขอ้ 
“ร่วมสร้างธรรมาภิบาลในองคก์รไดอ้ยา่งไร” 

6. พฒันา Anti-Corruption E-learning ให้เป็นปัจจุบนั ทนัสมยั เขา้ใจง่าย และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือใหพ้นกังานสามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

7. จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนทั้ งทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ และอ่ืน ๆ และมีกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
อยา่งชดัเจน โปร่งใส เป็นธรรม โดยไดเ้ปิดเผย “แนวปฏิบติัในการรับเร่ืองร้องเรียน” ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

8. จดัการบรรยายหัวขอ้ “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค.์..ตา้นคอร์รัปชัน่” ให้กบับริษทัคู่คา้ บริษทัตวัแทนทางธุรกิจ รับทราบ
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของกลุ่มธนชาต รู้และเขา้ใจประโยชน์ของการขอรับรองเป็นสมาชิก “โครงการ CAC” และ
กระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จาํนวน 2 รุ่น 

1) การบรรยายหัวขอ้ “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...ตา้นคอร์รัปชัน่” ให้กบักลุ่มคู่คา้ของธนาคารธนชาต เพ่ือตอกย ํ้าว่า  
กลุ่มธนชาต คือ “องคก์รคุณธรรม...โปร่งใส...ไร้คอร์รัปชัน่” พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การเขา้ร่วมโครงการ CAC ซ่ึงมีคู่คา้
ของกลุ่มธนชาตมาร่วมงานอยา่งคบัคัง่ พร้อมช่ืนชมท่ีกลุ่มธนชาตมีการรณรงคต่์อตา้นคอร์รัปชัน่ เพราะนัน่หมายถึงการเป็น
องคก์รท่ีมีการดาํเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

2) กลุ่มธนชาตไดมี้โอกาสไดแ้บ่งปันประสบการณ์เร่ือง “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...ตา้นคอร์รัปชัน่” ช้ีแจงนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC วนัท่ี 9 - 11 กนัยายน 2559 ในโครงการธนชาตประกนัภยั  
ซ่ึงจดัใหก้บัคู่คา้ของบริษทัฯ โดยจดัอบรมหลกัสูตร “ผูบ้ริหารธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ยคุ 4.0” 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 28 จาก 29 

 
9. กลุ่มธนชาตไดท้าํการเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และตวัแทนทางธุรกิจรับทราบและ 

ขอความร่วมมือสนบัสนุนโครงการรณรงคต่์อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยการงดเวน้การให้ของขวญัแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานของ
กลุ่มธนชาต ไม่วา่จะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใดพร้อมใหล้งนามรับทราบและส่งกลบัมา สาํหรับลูกคา้ไดข้อความร่วมมือ
ผา่นส่ือส่ิงพิมพข์องธนาคารธนชาต เช่น ใบแจง้ยอดหน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใบชาํระเงิน ใบกาํกบัภาษี และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

10. ใหค้าํปรึกษาและเป็นวทิยากรเร่ือง “การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ให้กับหน่วยงานภายนอกซ่ึงหลายหน่วยงานได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก
โครงการฯ และยงัคงมีหน่วยงานท่ีขอใหก้ลุ่มธนชาตให้คาํปรึกษาและเป็นวิทยากรอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั 
(มหาชน) บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

11. จดักิจกรรม “สร้างจิตสาํนึก...ปลูกสติ...สร้างความดี” ในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้กบัหน่วยงานภาคการศึกษา
ทั้งระดบัมหาวทิยาลยัและโรงเรียนตลอดปี ดงัน้ี 

1) คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบักลุ่มธนชาตจดักิจกรรมหัวขอ้ “สร้างจิตสํานึก...ปลูกสติ... 
สร้างความดี” ในวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ใหก้บักลุ่มผูน้าํนกัเรียนและคณะครูโรงเรียนจิตรลดาท่ีมาทศันศึกษา หอพระไตรปิฎก
นานาชาติ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํนวน 80 คน โดยมีหน่วยงานบรรษทัภิบาล ฝ่ายกาํกบักฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบันาํทีมจดักิจกรรม ซ่ึงมีผลประเมินการจดักิจกรรมจากผูเ้ขา้อบรมอยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

 
2) กลุ่มธนชาตไดรั้บเชิญจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ให้ไปจดักิจกรรม “สร้างจิตสํานึก... 

ปลูกสติ...สร้างความดี” ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 ให้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 80 คน โครงการ “เตรียม 
ความพร้อมสู่โลกภายนอก” ดว้ยการบริหารจิตแบบง่าย ๆ และอยูอ่ยา่งมีความสุข สร้างความรู้และความสนุกสนานใหก้บันอ้ง ๆ 
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัเป็นการตอกย ํ้าวา่ กลุ่มธนชาต คือ “องคก์รคุณธรรม…โปร่งใส...ไร้คอร์รัปชัน่” 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 29 จาก 29 

 
3) กลุ่มธนชาตไดรั้บเชิญจากวิชาบณัฑิตอุดมคติ 2 ศูนยก์ารศึกษาทัว่ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้มาเป็นวิทยากร 

ในกิจกรรม “สร้างจิตสาํนึก...ปลูกสติ...สร้างความดี” เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาํนึก
ต่อสังคม รวมทั้ งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจของกลุ่มธนชาตท่ีมุ่งเน้นในการเป็นองค์กรท่ีมี 
ธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหชุ้มชนและสังคมไดมี้โอกาสเติบโตอยา่งอยา่งย ัง่ยนืและมีคุณธรรมต่อไป 

12. เตรียมความพร้อมในการขอต่ออายสุมาชิกโครงการ CAC ของกลุ่มธนชาต ซ่ึงจะครบกาํหนดในปี 2560 โดยการจดั
อบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืนให้กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร การพฒันางานต่อตา้นคอร์รัปชัน่
เพ่ือการขอต่ออายสุมาชิกโครงการ CAC ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตรประสบการณ์ขอรับรอง
การเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในปัจจุบนั ท่ีจดัโดยบริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) และการศึกษาดูงานของบริษทั 
บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจกฎหมาย แนวทางการของหน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะในเร่ืองการประเมินความเส่ียงและการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมในการป้องกันการ 
ใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

นอกจากน้ี บริษทัในกลุ่มธนชาต 2 บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ คือ บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั และ บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ 
จาํกดั ไดล้งนามประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการดงักล่าวในปี 2559 และจะขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการภายในปี 
2560 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 13 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั 

ปี 2557 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

ปี 2558 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

ปี 2559 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ปี 2557 - 2559 

ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา แสดงความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบดงัน้ี 

ปี 2557 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแส 
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทุนธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปี 2558 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแส 
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทุนธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปี 2559 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแส 
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทุนธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ใหข้อ้สังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับการแสดงมูลค่าท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ 
ซ่ึงมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 13 

ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

สินทรัพย์ 
   

เงินสด 12,077,047 13,337,367 16,605,432 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 48,734,079 58,138,243 66,037,890 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,564,235 5,446,810 4,389,463 
เงินลงทุนสุทธิ 186,928,040 184,561,830 162,318,264 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 2,889,920 2,352,901 2,416,988 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 740,219,156 765,167,097 811,443,114 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 630,780 666,969 787,822 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 740,849,936 765,834,066 812,230,936 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (48,173,470) (50,539,098) (55,786,980) 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,153,026) (26,240,283) (28,347,084) 
 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1,976) (4,080) (103,222) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 667,521,464 689,050,605 727,993,650 
ภาระของลกูคา้จากการรับรอง 9,544 9,944 48,217 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 4,991,810 6,333,674 8,930,622 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,604,927 8,046,760 7,981,567 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 2,709,280 3,010,856 3,426,976 
ค่าความนิยม 17,439,110 17,207,128 16,968,935 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,089,436 1,174,867 1,167,662 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 983,302 1,094,012 1,111,511 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 8,324,794 7,815,846 6,233,194 

รวมสินทรัพย์ 966,866,988 997,580,843 1,025,630,371 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
   

เงินรับฝาก 676,455,824 669,454,481 696,948,507 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,700,880 85,600,192 80,138,910 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,986,425 2,201,580 1,655,381 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4,912,489 6,757,528 5,200,037 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 61,704,163 84,928,883 98,417,715 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9,544 9,944 48,217 
ประมาณการหน้ีสิน 3,676,948 3,350,858 2,850,552 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,002,985 1,023,679 1,825,834 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,148,799 3,064,362 4,069,972 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 14,593,739 14,601,702 14,610,121 
หน้ีสินอ่ืน 14,823,823 15,264,524 15,589,508 

รวมหนีสิ้น 847,015,619 886,257,733 921,354,754 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุน้    
ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้    
หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    

(2558: หุน้บุริมสิทธิ 13,276 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)    
(2557: หุน้บุริมสิทธิ 13,276 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 132 133 133 

หุน้สามญั 1,206,466,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    
(2558: หุน้สามญั 1,277,816,427 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)    
(2557: หุน้สามญั 1,277,816,427 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 12,064,665 12,778,164 12,778,164 

 
12,064,797 12,778,297 12,778,297 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน - 165,742 165,742 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 2,449,904 1,920,203 2,516,445 
กาํไรสะสม    
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,277,830 1,277,830 1,277,830 
 - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 1,399,914 4,798,369 3,398,455 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 39,032,705 34,466,039 32,549,037 

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (1,399,914) (4,798,369) (3,398,455) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 56,890,881 52,673,756 51,352,996 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,960,488 58,649,354 52,922,621 

รวมส่วนของเจ้าของ 119,851,369 111,323,110 104,275,617 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 966,866,988 997,580,843 1,025,630,371 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 

กาํไรหรือขาดทุน   
รายไดด้อกเบ้ีย 45,208,313 48,639,855 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (16,740,316) (20,909,612) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 28,467,997 27,730,243 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,803,263 8,175,226 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,914,929) (2,710,335) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,888,334 5,464,891 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้   
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 459,232 741,854 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,060,788 1,956,373 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 394,464 272,387 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 6,675,301 6,723,064 
รายไดเ้งินปันผล 496,116 359,280 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,320,547 1,326,298 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 44,762,779 44,574,390 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (4,016,080) (4,679,726) 

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 40,746,699 39,894,664 
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ   
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,875,745 11,151,449 
ค่าตอบแทนกรรมการ 82,366 78,413 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,080,910 2,999,920 
ค่าภาษีอากร 775,236 864,128 
ขาดทุน (กาํไร) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 47,758 (310,015) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,211,129 5,225,042 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 21,073,144 20,008,937 
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 6,209,856 8,600,150 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 13,463,699 11,285,577 
ภาษีเงนิได้ (852,260) (225,099) 

กาํไรสําหรับปี 12,611,439 11,060,478 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั   
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (1,368,960) (1,317,443) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  101,209 (42,178) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 268,417 261,522 

 
(999,334) (1,098,099) 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน 
 ภายหลัง 

  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,620,855 - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  400,652 - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
 สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 13,386 (215,871) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (349,688) 41,749 

 
1,685,205 (174,122) 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 685,871 (1,272,221) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 13,297,310 9,788,257 

การแบ่งปันกาํไร   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,012,725 5,436,577 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,598,714 5,623,901 

 
12,611,439 11,060,478 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,510,032 4,751,640 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,787,278 5,036,617 

 
13,297,310 9,788,257 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 5.16 4.61 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 5.16 4.61 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 

 
31 ธันวาคม 2557 

กาํไรหรือขาดทุน  
รายไดด้อกเบ้ีย 52,940,248 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (25,475,248) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,465,000 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,688,130 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,768,395) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,919,735 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้  
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,302,276 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,098,385 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 264,442 
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 178,543 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 6,448,279 
รายไดเ้งินปันผล 350,052 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,619,005 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 44,645,717 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (4,737,358) 

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 39,908,359 
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,959,604 
ค่าตอบแทนกรรมการ 75,322 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,957,959 
ค่าภาษีอากร 867,300 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,970,172 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 19,830,357 
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 7,083,955 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 12,994,047 
ภาษีเงนิได้ (2,557,837) 

กาํไรสําหรับปี 10,436,210 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

 
31 ธันวาคม 2557 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,781,449 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  10,992 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (356,254) 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 1,436,187 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 11,872,397 

การแบ่งปันกาํไร  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,120,204 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,316,006 

 
10,436,210 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,913,574 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,958,823 

 
11,872,397 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 4.24 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 4.24 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงาน 13,463,699 11,285,577 12,994,047 
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (394,464) (272,387) (264,442) 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,615,960 1,496,885 1,447,431 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 6,209,856 8,600,150 7,083,955 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 728,729 996,470 328,936 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน 182,849 272,946 260,441 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นลดลง (14,896) (26,683) (107,511) 
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 13,640 - - 
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า    
เงินลงทุน/ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 120,880 71,805 (528,696) 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 299,496 (1,557,526) (84,656) 
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,365 (10,989) 10,294 
รายไดอ่ื้น - - (72,413) 
รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 30,661 (47,293) (83,179) 

 
22,273,775 20,808,955 20,984,207 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (28,467,997) (27,730,243) (27,465,000) 
รายไดเ้งินปันผล (496,116) (359,280) (350,052) 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 41,554,073 44,905,940 48,929,744 
เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (14,403,502) (18,024,481) (21,040,229) 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - 75,357 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (982,380) (1,776,522) (2,939,628) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน    
สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 19,477,853 17,824,369 18,194,399 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)    
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,527,236 7,893,550 4,161,754 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,427,331 906,728 (335,954) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (5,644,949) 3,685,800 (2,598,791) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 9,841,114 25,566,797 17,755,585 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 6,555,990 8,724,933 8,404,765 
ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (213,534) 892,413 (159,073) 
สินทรัพยอ่ื์น (653,009) (2,832,181) 1,274,364 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    
เงินรับฝาก 7,001,344 (27,494,026) (18,982,639) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (20,078,501) 5,262,160 (1,093,538) 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (215,156) 546,199 (1,563,285) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (2,495,400) (1,129,263) (603,470) 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 293,775 552,817 52,977 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (7,963) (8,420) (408,932) 
หน้ีสินอ่ืน (751,226) (239,049) (579,629) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 25,064,905 40,152,827 23,518,533 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,576,368 (26,571,406) (9,436,816) 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 3,920,524 3,761,892 4,238,930 
เงินสดรับเงินปันผล 743,458 584,496 575,333 
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,419,524) (1,061,077) (1,107,995) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 70,932 26,757 19,403 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 4,891,758 (23,259,338) (5,711,145) 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 13,689,312 63,582,824 97,095,899 
เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (36,914,032) (77,071,655) (107,968,630) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (3,326,490) (3,967,967) (4,879,116) 
เงินค่าหุน้รับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    
 จากการจดทะเบียนจดัตั้ง/เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 34,300 2,702,246 - 
เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    
 จากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย - (362) (71,494) 
เงินปันผลจ่าย (2,212,844) (2,020,334) (1,929,473) 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน - (1,399,914) - 
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,487,229) (1,986,392) (1,389,251) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (31,216,983) (20,161,554) (19,142,065) 

เงนิสดลดลงสุทธิ (1,260,320) (3,268,065) (1,334,677) 
เงนิสด ณ วนัต้นปี 13,337,367 16,605,432 17,940,109 

เงนิสด ณ วนัปลายปี 12,077,047 13,337,367 16,605,432 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงินสด    
รายการท่ีมิใช่เงินสด    
รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ    
 และเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีซ้ือมา 5,368,516 6,389,979 8,556,142 
หน้ีสูญตดับญัชี 6,708,749 7,850,747 7,558,420 
เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 63,074 155,815 100,342 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

(หน่วย: ร้อยละ) 
  งบการเงนิรวม 

  

31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัรากาํไรขั้นตน้ 62.17 56.91 52.76 
อตัรากาํไรสุทธิ 20.90 17.33 15.31 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(1) 10.89 10.48 10.39 
อตัราดอกเบ้ียรับ(2) 5.55 5.69 5.80 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย(3) 2.05 2.51 2.90 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 3.50 3.18 2.90 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.90 4.09 4.61 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (EFFICIENCY  RATIO)    
อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 2.91 2.81 2.68 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.29 1.12 1.02 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.06 0.06 0.07 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL  RATIO)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 7.07 7.96 8.84 
อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มื 93.50 94.45 94.81 
อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินรับฝาก 102.30 106.75 108.42 
อตัราส่วนเงินรับฝากต่อหน้ีสินรวม 79.86 75.54 75.64 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)    
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 3.63 3.67 3.75 
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.97 1.10 1.00 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม(4) 2.41 2.96 4.21 
อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.09 0.09 0.10 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 48.83 45.21 42.56 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ 5.16 4.61 4.24 

หมายเหตุ: (1) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = (กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบริษทัใหญ่เฉล่ีย) 
 (2) อตัราดอกเบ้ียรับ = (รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ+รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน+รายไดด้อกเบ้ียจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน) / (เงินให้

สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย) 
 (3) อตัราดอกเบ้ียจ่าย = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย / (เงินรับฝากเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย+หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเฉล่ีย+ตราสารหน้ีท่ีออก

และเงินกูย้มืเฉล่ีย) 
 (4) อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รวมถึง
ขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการ 
ท่ีสมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือสะทอ้นถึง
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีถกูตอ้ง โปร่งใส อนัเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีและดาํรงไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิผลเพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุมีผลว่าขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยมีการป้องกนัความเส่ียงอยา่งเพียงพอในทุกดา้น ตลอดจนเพ่ือไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการ
ท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด และ 
มีความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้
ในรายงานประจาํปีแลว้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนขอ้มูลและเอกสาร
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็น
ว่างบการเงินถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีปรากฏใน
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม  
และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 มีความน่าเช่ือถือได ้โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

(นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ) (นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาวะเศรษฐกจิไทยและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมธนาคารพาณชิย์ 

เศรษฐกิจไทยปี 2559 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานวา่ อตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 ซ่ึงเติบโตดีข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลกัจากการลงทุนของภาครัฐ 
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนการท่องเท่ียวยงัคงขยายตวัเช่นเดียวกบัการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับตวัดีข้ึนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ดา้นการส่งออกเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนจากปีก่อน ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ทั้งน้ี ดว้ยภาวะเศรษฐกิจไทย 
ปี 2559 ไดท้ยอยฟ้ืนตวัจากปีก่อน ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2559 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. มีมติให้คงอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายไวท่ี้ร้อยละ 1.50 เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

สาํหรับสินเช่ือปี 2559 จากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้สินเช่ือขยายตวัในอตัราท่ีชะลอ
ลงจากปีก่อน ประกอบกบัธุรกิจไดห้ันไประดมทุนผ่านตราสารหน้ีเพ่ิมข้ึนในภาวะอตัราดอกเบ้ียตํ่า ขณะเดียวกันเงินฝาก
ขยายตวัในอตัราชะลอลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของสินเช่ือ 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2560 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดป้ระมาณอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของไทยอยูท่ี่ร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยคาดว่าแรงขบัเคล่ือนสาํคญัของเศรษฐกิจจะยงัคงมาจากการใชจ่้ายของภาครัฐ
และภาคการท่องเท่ียวเป็นหลกั รวมทั้ งการส่งออกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตวัชัดเจนมากข้ึน ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนคาดว่า 
จะสามารถขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สาํหรับสินเช่ือในปี 2560 มีแนวโนม้เติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไปตามการทยอยฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจไทย ประกอบกบัธนาคารพาณิชยมี์ความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน จากผลกระทบของความกงัวลของการ
ดอ้ยลงของคุณภาพสินทรัพยท่ี์มีเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2559 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตมีผลการ
ดาํเนินงานหลกัมาจากธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ในขณะท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 50.96 กาํไร
สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ จึงคาํนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ดงันั้น ในการวิเคราะห์ผลการ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาต จึงใชข้อ้มูลงบการเงินรวมของบริษทัฯ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ กบับริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมได ้

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมจาํนวน 12,611 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,551 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 14.02 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มธนชาตยงัคงมี
ผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 8 ไตรมาสติดต่อกนั จากการปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับภาวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอย่าง 
ค่อยเป็นค่อยไป โดยมุ่งเนน้การรักษาความแขง็แกร่งของคุณภาพสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการบริหารตน้ทุนเงินฝาก
อยา่งมีประสิทธิภาพ และการเพ่ิมฐานรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

โดยฐานรายไดร้วมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับตวัเพ่ิมข้ึน 853 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.14 จากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.66 และรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียท่ีปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.95 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานปรับตวั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.32 แต่จากการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ีประสบความสําเร็จอยา่งสูง ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและ 
หน้ีสงสัยจะสูญปรับตวัลดลงอยา่งมีนยั โดยลดลงร้อยละ 27.79 ส่งผลใหก้าํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ ในปี 2559 มีจาํนวน 
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6,013 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 577 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.61 จากปีก่อน คิดเป็นกาํไรต่อหุน้ (EPS) เท่ากบั 5.16 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 4.61 
บาท โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เฉล่ีย 
(ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 1.29 และ 10.89 ตามลาํดบั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 45,208 48,640 (3,432) (7.06) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 16,740 20,910 (4,170) (19.94) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 28,468 27,730 738 2.66 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,888 5,465 423 7.74 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน (1) 6,391 6,699 (308) (4.60) 

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 40,747 39,894 853 2.14 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 21,073 20,009 1,064 5.32 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 6,210 8,600 (2,390) (27.79) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 13,464 11,285 2,179 19.31 
ภาษีเงินได ้ 853 225 628 279.11 

กาํไรสําหรับปี 12,611 11,060 1,551 14.02 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 6,013 5,436 577 10.61 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,598 5,624 974 17.32 
กาํไรต่อหุ้น (บาท) 5.16 4.61 0.55 11.93 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ล้านหุ้น) 1,165.13 1,179.37 (14.24) (1.21) 

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,347 1,614 (267) (16.54) 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 220 334 (114) (34.13) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,571 3,850 (279) (7.25) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 18,362 19,514 (1,152) (5.90) 
การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 21,708 23,328 (1,620) (6.94) 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 45,208 48,640 (3,432) (7.06) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
เงินรับฝาก 9,525 12,831 (3,306) (25.77) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 741 958 (217) (22.65) 
เงินนาํส่งกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันา 

ระบบสถาบนัการเงินและสถาบนั
คุม้ครองเงินฝาก 

     

3,326 3,405 (79) (2.32) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 3,141 3,710 (569) (15.34) 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 7 6 1 16.67 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 16,740 20,910 (4,170) (19.94) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 28,468 27,730 738 2.66 

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 28,468 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 738 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.66 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.86 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.70 
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 รายไดด้อกเบ้ีย มีจาํนวน 45,208 ลา้นบาท ลดลง 3,432 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.06 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณ 
เงินใหสิ้นเช่ือลดลง ประกอบกบัผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้ (Yield on Earning Assets) ลดลงเน่ืองจากธนาคาร
ธนชาตมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือ ตามทิศทางอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจาํนวน 16,740 ลา้นบาท ลดลง 4,170 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.94 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
บริหารตน้ทุนเงินฝากตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคล่อง และการปรับโครงสร้างเงินรับฝากของธนาคารธนชาต 

 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 
สําหรับปี 

2559 2558 

อตัราผลตอบแทน (Yield) (1) 4.92 5.21 
ตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) (2) 2.06 2.51 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 2.86 2.70 

หมายเหตุ (1) อตัราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบ้ีย/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + เงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย + เงินให้
 สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเฉล่ีย) 

 (2) ตน้ทุนทางการเงิน = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย/(เงินรับฝากเฉล่ีย + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + ตราสารหน้ีท่ีออก
 และเงินกูย้มืเฉล่ีย) 
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รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,803 8,175 628 7.68 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,915 2,710 205 7.56 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,888 5,465 423 7.74 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 459 742 (283) (38.14) 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,061 1,956 (895) (45.76) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 395 272 123 45.22 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ 2,659 2,043 616 30.15 
รายไดเ้งินปันผล 496 359 137 38.16 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,321 1,327 (6) (0.45) 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 6,391 6,699 (308) (4.60) 

รวมรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 12,279 12,164 115 0.95 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2559 มีจาํนวน 12,279 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 115 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
0.95 จากปีก่อน 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

ในปี 2559 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจาํนวน 5,888 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 423 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.74 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากรายไดค้่านายหนา้ธุรกิจหลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทุน และค่านายหนา้จากการเป็นตวัแทน
ขายประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
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รายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน มีจาํนวน 6,391 ลา้นบาท ลดลง 308 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.60 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน มีจาํนวน 1,061 ลา้นบาท ลดลง 895 ลา้นบาท หรือร้อยละ 45.76 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ มีจาํนวน 459 ลา้นบาท ลดลง 283 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
38.14 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ จาํนวน 2,659 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 616 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.15 

 รายไดเ้งินปันผล มีจาํนวน 496 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 137 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.16 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย มีจาํนวน 395 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 123 ลา้นบาท หรือร้อยละ 45.22 

อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ ในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 30.13 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 
30.49 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับตวัเพ่ิมข้ึนนอ้ยกวา่รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 

 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
สําหรับปี  เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,876 11,152 724 6.49 
ค่าตอบแทนกรรมการ 82 78 4 5.13 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,081 3,000 81 2.70 
ค่าภาษีอากร 775 864 (89) (10.30) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,259 4,915 344 7.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 21,073 20,009 1,064 5.32 

ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจาํนวน 21,073 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,064  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.32 จากปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงัน้ี 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมข้ึน 724 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.49 ตามการปรับเพ่ิมเงินเดือนและโบนสัประจาํปี และ
ค่าใชจ่้าย Incentive ท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานขายตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 344 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.00 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนค่าใชจ่้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2559 อยูท่ี่ร้อย
ละ 51.72 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 50.15 

 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 5,100 6,384 (1,284) (20.11) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิม 1,110 2,216 (1,106) (49.91) 

รวมหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 6,210 8,600 (2,390) (27.79) 

Credit Cost (ร้อยละ) 0.86 1.12 (0.26) (23.21) 
Credit Cost (ไม่รวมสาํรองส่วนเพ่ิม) (ร้อยละ) 0.71 0.83 (0.12) (14.46) 

สําหรับปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไม่รวมส่วนเพ่ิม จาํนวน 5,100 ลา้นบาท 
ลดลง 1,284 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.11 จากปีก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.71 ลดลงจากร้อยละ 0.83 จากการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และจากการท่ีธนาคารธนชาต (บริษทัย่อย) ไม่มีภาระภาษี ธนาคารธนชาตจึงไดพิ้จารณาตั้งสํารอง 
ส่วนเพ่ิมจาํนวน 1,110 ลา้นบาท ในปี 2559 เพ่ือรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจและหลกัเกณฑ์ของทางการ ประกอบกับ 
การมุ่งเนน้การบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส่งผลให้อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลง 
อย่างต่อเน่ือง และมีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนอย่างมี
สาระสาํคญัจากส้ินปี 2558 
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ฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 48,734 5.04 58,138 5.83 (9,404) (16.18) 
เงินลงทุนสุทธิ 186,928 19.33 184,562 18.50 2,366 1.28 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 2,890 0.30 2,353 0.24 537 22.82 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 692,677 71.64 715,295 71.70 (22,618) (3.16) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า 

      
จากการปรับโครงสร้างหน้ี (25,155) (2.60) (26,244) (2.63) 1,089 (4.15) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 4,992 0.52 6,334 0.63 (1,342) (21.19) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจสุทธิ 1,060 0.11 1,511 0.15 (451) (29.85) 
ค่าความนิยม 17,439 1.80 17,207 1.73 232 1.35 
สินทรัพยอ่ื์น 37,302 3.86 38,425 3.85 (1,123) (2.92) 

สินทรัพย์รวม 966,867 100.00 997,581 100.00 (30,714) (3.08) 

เงินรับฝาก 676,456 69.96 669,454 67.11 7,002 1.05 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,701 6.80 85,600 8.58 (19,899) (23.25) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 61,704 6.38 84,929 8.51 (23,225) (27.35) 
หน้ีสินอ่ืน 43,155 4.46 46,275 4.64 (3,120) (6.74) 

หนีสิ้นรวม 847,016 87.60 886,258 88.84 (39,242) (4.43) 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 56,891 5.89 52,674 5.28 4,217 8.01 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 62,960 6.51 58,649 5.88 4,311 7.35 

ส่วนของเจ้าของรวม 119,851 12.40 111,323 11.16 8,528 7.66 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของรวม 966,867 100.00 997,581 100.00 (30,714) (3.08) 
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สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนชาตมีจาํนวน 966,867 ลา้นบาท ลดลง 30,714 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
3.08 จากส้ินปี 2558 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์สาํคญั ดงัน้ี 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํนวน 48,734 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน
จาํนวน 9,404 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.18 ตามการบริหารสภาพคล่อง 

เงนิลงทุนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจําแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 15,700 8.27 10,176 5.45 5,524 54.28 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 165,736 87.31 160,527 85.88 5,209 3.24 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 1,704 0.90 9,837 5.26 (8,133) (82.68) 
เงินลงทุนทัว่ไป 3,788 2.00 4,022 2.15 (234) (5.82) 

เงินลงทุนสุทธิ 186,928 98.48 184,562 98.74 2,366 1.28 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,890 1.52 2,353 1.26 537 22.82 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 189,818 100.00 186,915 100.00 2,903 1.55 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจาํนวน 189,818 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน
จาํนวน 2,903 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.55 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินเช่ือตามประเภทธุรกจิ 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 14,081 2.03 15,005 2.10 (924) (6.16) 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 78,238 11.31 78,816 11.03 (578) (0.73) 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 47,881 6.92 49,873 6.98 (1,992) (3.99) 
การสาธารณูปโภคและบริการ 60,117 8.69 65,679 9.19 (5,562) (8.47) 
การบริโภคส่วนบุคคล 

      
เพ่ือเช่าซ้ือ 345,343 49.90 364,982 51.07 (19,639) (5.38) 
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 97,756 14.13 89,088 12.47 8,668 9.73 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,536 0.51 3,458 0.48 78 2.26 
อ่ืน ๆ 28,958 4.18 26,967 3.77 1,991 7.38 

อ่ืน ๆ 16,136 2.33 20,760 2.91 (4,624) (22.27) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 692,046 100.00 714,628 100.00 (22,582) (3.16) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี มีจาํนวน 692,046 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 22,582 ลา้นบาท  
หรือร้อยละ 3.16 โดยเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือยงัคงปรับตวัลดลง ตามภาวะตลาดรถยนต์ท่ีชะลอตวั ในขณะท่ีสินเช่ือรายย่อยอ่ืน 
มีการเติบโตข้ึน นอกจากน้ีธนาคารธนชาต (บริษทัย่อย)  มีนโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ีเน้นคุณภาพมากข้ึน ประกอบกับ 
การมุ่งเน้นบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพให้ปรับตวัลดลง โดยสัดส่วนเงินให้สินเช่ือรายย่อยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือ
วสิาหกิจขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 69 ต่อ 31 

เงนิให้สินเช่ือจัดช้ันและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เงนิให้สินเช่ือจัดช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือจดัชั้น และ 
เงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

 
เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผือ่หนี ้
สงสัยจะสูญ 

เงนิให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผือ่หนี ้
สงสัยจะสูญ 

ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 613,284 9,805 629,494 8,101 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 25,507 3,046 30,993 3,524 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,287 1,726 4,119 1,819 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย 3,364 975 3,336 1,352 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 8,093 5,131 13,595 8,096 

รวม 654,535 20,683 681,537 22,892 
เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ี       

อาจเรียกเกบ็ไม่ได ้  2,345  1,502 

รวมทั้งส้ิน 654,535 23,028 681,537 24,394 

หมายเหตุ เฉพาะบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ธปท. และหลงัหกัรายการระหวา่งกนั 

เงนิให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non - performing Loans: NPLs) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) 17,289 22,581 
เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net) 7,914 9,789 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมด*  25,378 26,456 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.41 2.96 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (ร้อยละ) 1.12 1.30 
อตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (ร้อยละ) 189.19 157.71 
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ  

(Coverage Ratio) (ร้อยละ) 146.79 117.16 

หมายเหตุ *รวมค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและค่าเผือ่ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
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ภายใตภ้าวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมุ่งเนน้การบริหารจดัการ
หน้ีดอ้ยคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทาํให้เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 10 
ติดต่อกนั โดยเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 17,289 ลา้นบาท ลดลง 5,292 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
23.44 จากส้ินปีก่อน 

อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 2.41 ลดลงจากส้ินปีก่อน 
ท่ีร้อยละ 2.96 จากการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแมว้่าเงินให้สินเช่ือรวมจะหดตวัลงก็ตาม 
และเม่ือพิจารณาเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net) มีจาํนวน 7,914 ลา้นบาท และมีอตัราส่วน NPL-net ต่อเงิน
ใหสิ้นเช่ือรวม เท่ากบัร้อยละ 1.12 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 อยูท่ี่
ร้อยละ 146.79 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีร้อยละ 117.16 ในขณะท่ีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. 
ณ ส้ินปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 189.19 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 ท่ีร้อยละ 157.71 โดยคิดเป็นสาํรองส่วนเกินจาํนวน 11,964 ลา้นบาท 

 
ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุนจาํนวน 6,560 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.68 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าสําหรับทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 1,568 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.90  
ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

โครงสร้างเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย หน้ีสินรวม จาํนวน 847,016  
ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของรวม จาํนวน 119,851 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 7.07 เท่า  
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนดา้นหน้ีสินท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เงินรับฝาก ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 676,456  
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.96 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ร้อยละ 6.80 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื ร้อยละ 
6.38 และหน้ีสินอ่ืน ร้อยละ 4.46 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงสร้างเงินทุน 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

เงินรับฝาก 676,456 69.96 669,454 67.11 7,002 1.05 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,701 6.80 85,600 8.58 (19,899) (23.25) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 61,704 6.38 84,929 8.51 (23,225) (27.35) 
หน้ีสินอ่ืน 43,155 4.46 46,275 4.64 (3,120) (6.74) 

หนีสิ้นรวม 847,016 87.60 886,258 88.84 (39,242) (4.43) 
ส่วนของเจ้าของรวม 119,851 12.40 111,323 11.16 8,528 7.66 

รวม 966,867 100.00 997,581 100.00 (30,714) (3.08) 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 847,016 ลา้นบาท ลดลง 39,242 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
4.43 จากส้ินปี 2558 โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 

 เงินรับฝาก มีจาํนวน 676,456 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,002 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.05 จากส้ินปีก่อน โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนของ
เงินฝากออมทรัพยต์ามนโยบายการปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารตน้ทุนทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิรับฝาก 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 11,421 1.69 9,779 1.46 1,642 16.79 
ออมทรัพย ์ 296,885 43.89 258,887 38.67 37,998 14.68 
บตัรเงินฝาก 125,493 18.55 113,598 16.97 11,895 10.47 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 

  
    

ไม่ถึง 6 เดือน 39,442 5.83 38,632 5.77 810 2.10 
6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 93,129 13.77 122,076 18.24 (28,947) (23.71) 
1 ปีข้ึนไป 110,086 16.27 126,482 18.89 (16,396) (12.96) 

รวมเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 242,657 35.87 287,190 42.90 (44,533) (15.51) 

รวมเงินรับฝาก 676,456 100.00 669,454 100.00 7,002 1.05 

 สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบัร้อยละ 
45.58 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 40.13 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน มีจาํนวน 65,701 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 19,899 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 23.25 จากการบริหารสภาพคล่อง 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม มีจาํนวน 61,704 ลา้นบาท ลดลง 23,225 ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.35 จากส้ินปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของหุน้กูร้ะยะสั้น 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 33 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 119,851 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,528 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.66  
จากส้ินปี 2558 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ จาํนวน 56,891 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,217 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.01 ส่วนใหญ่มาจาก
การเพ่ิมข้ึนของกาํไรจากการดาํเนินงานส่วนของบริษทัฯ ในปี 2559 จาํนวน 6,013 ลา้นบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม 
- สุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํนวน 665 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2558 จาํนวน 1,282 ลา้นบาท และเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 จาํนวน 932 
ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 62,960 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,311 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.35 มีสาเหตุหลกั 
มาจากผลการดาํเนินงานและส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมของบริษทัยอ่ย 

การเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินสดของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวน 12,077 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 25,065 ลา้นบาท เกิดจากกาํไรจากการดาํเนินงาน 19,478 ลา้นบาท 
โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 
ลดลง 9,527 ลา้นบาท สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ลดลง 2,427 ลา้นบาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพ่ิมข้ึน 5,645 ลา้นบาท 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีลดลง 9,841 ลา้นบาท ทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 6,556 ลา้นบาท ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
213 ลา้นบาท สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 653 ลา้นบาท เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน 7,001 ลา้นบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(หน้ีสิน) ลดลง 20,079 ลา้นบาท หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามลดลง 215 ลา้นบาท หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ลดลง 2,495 ลา้นบาท 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 294 ลา้นบาท หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิตลดลง 8 ลา้นบาท และหน้ีสิน
อ่ืนลดลง 751 ลา้นบาท 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 4,892 ลา้นบาท เกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 1,576 ลา้นบาท  
เงินสดรับดอกเบ้ีย 3,921 ลา้นบาท เงินสดรับเงินปันผล 744 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 71 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,420 ลา้นบาท 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 31,217 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
13,689 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 36,914 ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและ
เงินกูย้ืม 3,326 ลา้นบาท เงินค่าหุ้นรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัย่อย 34 ลา้นบาท  
เงินปันผลจ่าย 2,213 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,487 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 
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ภาระผูกพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 629 1,270 (641) (50.47) 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 637 497 140 28.17 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,667 2,310 357 15.45 
ภาระผกูพนัอ่ืน         
 วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 24,244 24,506 (262) (1.07) 
 อ่ืน ๆ 55,272 53,203 2,069 3.89 

รวม 83,449 81,786 1,663 2.03 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจาํนวน 83,449 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,663 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 2.03 จากส้ินปี 2558 

เงินกองทุนตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินกองทุนตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ิน จาํนวน 
120,228 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จาํนวน 87,096 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 33,132 ลา้นบาท โดยมี
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เท่ากบัร้อยละ 15.59 ซ่ึงสูงกวา่อตัราขั้นตํ่าท่ี ธปท. กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 9.125  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละ) 

อตัราส่วนเงนิกองทุนตามกฎหมาย 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

อตัราขั้นตํ่าตาม
ขอ้กาํหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ         
ทางการเงิน 

อตัราขั้นตํ่าตาม
ขอ้กาํหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ         
ทางการเงิน 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 5.125 11.30 4.50 10.29 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 6.625 11.30 6.00 10.29 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง - 4.29 - 4.42 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 9.125 15.59 8.50 14.71 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 33 

สัดส่วนการถือหุน้และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้อม 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 

(ร้อยละ) 2559 2558 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)    
งบการเงินรวม*  12,434 10,743 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 11,962 11,452 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 662 488 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 38.22 355 320 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 50.96 1,005 1,117 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 50.96 189 (18) 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 33.22 881 749 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 55 50 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 92 69 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  51.00 122 (121) 

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนท่ีเป็นของธนาคารธนชาต 
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

(บทวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

44,886 
16,174 

48,217 
20,536 

(3,331) 
(4,362) 

(6.91) 
(21.24) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 28,712 27,681 1,031 3.72 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน (1) 
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (2) 

5,904 
5,790 

5,475 
6,482 

429 
(692) 

7.84 
(10.68) 

40,406 39,638 768 1.94 

20,626 19,721 905 4.59 

กาํไรก่อนหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 19,780 19,917 (137) (0.69) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการดาํเนินงานตามปกติ 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าส่วนเพ่ิม 

5,141 
1,110 

6,376 
2,216 

(1,235) 
(1,106) 

(19.37) 
(49.91) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,529 11,325 2,204 19.46 

ภาษีเงินได ้ 691 198 493 248.99 

กาํไรสุทธิ 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

12,838 
12,434 

404 

11,127 
10,743 

384 

1,711 
1,691 

20 

15.38 
15.74 

5.21 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 

2.05 
6,064.86 

1.90 
5,640.52 

  

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการดาํเนินงานหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 

 (2) ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 

ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2559 

ในปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 12,434 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,691 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 15.74 จากปีท่ีผา่นมา เป็นการรักษาระดบัผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยกาํไรสุทธิเติบโตติดต่อกนัต่อเน่ืองเป็น
ไตรมาสท่ี 8 เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับสภาวะเศรษฐกิจท่ีกาํลงัฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยมุ่งเนน้การรักษา
ความแขง็แกร่งของคุณภาพสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการบริหารตน้ทุนเงินฝากอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเพ่ิมฐาน
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยยงัสามารถเพ่ิมความเขม้แข็งของเงินกองทุนได ้
อยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีธนาคารธนชาตยงัคงรักษาระดบัในการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่อง 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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ท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - LCR) ตามเกณฑ ์Basel III ไวอ้ยา่งดี แสดงถึงศกัยภาพของธนาคารธนชาตท่ีมี
ความพร้อมและมีพฒันาการทางดา้นการเงินอยา่งชดัเจน 

นอกจากนั้ น ธนาคารธนชาตได้มีการเปิดให้บริการเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิตอลผ่านระบบบริการธุรกรรม 
ทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking Application) เตม็รูปแบบในนาม Thanachart Connect ต่อเน่ืองดว้ยการ
เสนอสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมให้กบัลูกคา้ท่ีทาํการสมคัรระบบการรับเงินโอนเงินท่ีเรียกวา่ พร้อมเพย ์(PromptPay) ควบคู่กบั
บญัชีเงินฝากออมทรัพยฟ์รีเวอ่ร์หรือบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์e-SAVINGS ตอกย ํ้าความมุ่งเนน้ในกลยทุธ์การเป็นธนาคารดิจิตอล 
(Digital Banking) ท่ียึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) สาํหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม และ
ตอบสนองนโยบายการผลกัดันประเทศไทยเขา้สู่ยุคดิจิตอลของภาครัฐ ท่ีมีการเปิดตวัโครงการระบบการรับเงินโอนเงิน 
(PromptPay) อยา่งเป็นทางการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ National e-Payment 

แมว้า่ในปี 2559 สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตปรับตวัลดลง ตามการลดลงของยอดเงินใหสิ้นเช่ือ แต่อยา่งไรก็ตาม 
ยอดสินเช่ือคงคา้งไดมี้การปรับตวัเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4 จากสินเช่ือทุกประเภท ในขณะท่ีคุณภาพของสินทรัพยแ์ขง็แกร่งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง จากการบริหารสินเช่ือดอ้ยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกกบันโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งรอบคอบ 
พร้อมกบัการบริหารโครงสร้างเงินฝากอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝาก
ประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากส้ินปี 

ฐานรายไดร้วมของธนาคารธนชาตปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.94 จากปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.59 และค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญไม่รวมส่วนเพ่ิมลดลงร้อยละ 19.37 จากการบริหารค่าใชจ่้าย 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัคุณภาพสินทรัพยท่ี์แขง็แกร่งข้ึนอยา่งมีนยัต่อเน่ือง โดยยอดสินเช่ือ
ดอ้ยคุณภาพลดลงเป็นไตรมาสท่ี 10 ติดต่อกนั 

ยอดสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามงบการเงินรวมลดลง 5,247 ลา้นบาท จากส้ินปีท่ีผา่นมา ส่งผลใหส้ัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
(NPL Ratio) ลดลงคงเหลือร้อยละ 2.29 นอกจากน้ี อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
(Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 151.16 และมีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to 
Required Reserve) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 192.38 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงจากปีท่ีผา่นมา คงเหลือ
อยูท่ี่ร้อยละ 1.90 และอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่
ร้อยละ 151.64 และมีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) อยูท่ี่ร้อยละ 202.23  
ดา้นเงินกองทุน อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารธนชาตเท่ากบัร้อยละ 19.15 เพ่ิมข้ึนจากกาํไรจากการ
ดาํเนินงานของธนาคารธนชาตเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2558 ท่ีร้อยละ 17.92 

สรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยในปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 
เป็นดงัน้ี 

 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.72 จากการบริหารตน้ทุนเงินฝาก และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
Spread) เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 3.03 

 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 2.20 สาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการขายเงินลงทุนท่ีลดลง ในขณะท่ีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการปรับตวัดีข้ึน 
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 ฐานรายไดร้วมปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.94 จากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ และรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการท่ีปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 

 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานปรับตวัเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 4.59 ตามการปรับเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนพนกังาน และจากการ
ลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค่าใช้จ่ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญไม่รวมส่วนเพ่ิมลดลงถึงร้อยละ 19.37 จากการบริหารคุณภาพหน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กาํไรสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.74 จากฐานรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการปรับตวัลดลงของค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ
และหน้ีสงสัยจะสูญ 

 สินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลง 5,247 ลา้นบาท และสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงจากปีท่ีผา่นมาคงเหลือ
ร้อยละ 2.29 ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่
ร้อยละ 151.16 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 44,886 48,217 (3,331) (6.91) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 
การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน 

1,307 
30 

3,504 
18,337 
21,708 

1,580 
73 

3,761 
19,474 
23,329 

(273) 
(43) 

(257) 
(1,137) 
(1,621) 

(17.28) 
(58.90) 

(6.83) 
(5.84) 
(6.95) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 16,174 20,536 (4,362) (21.24) 

เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
เงินนาํส่งเขา้กองทุนฟ้ืนฟฯู และสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 

9,526 
741 

3,326 
2,576 

5 

12,832 
957 

3,405 
3,336 

6 

(3,306) 
(216) 

(79) 
(760) 

(1) 

(25.76) 
(22.57) 

(2.32) 
(22.78) 
(16.67) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 28,712 27,681 1,031 3.72 

ในปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 28,712 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,031 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.72 จากปีก่อน 

 รายได้ดอกเบ้ียลดลง 3,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.91 เน่ืองจากปริมาณสินเช่ือท่ีลดลง ประกอบกับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้(Yield on Earning Asset) ลดลง เน่ืองจากธนาคารธนชาตมีการปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตามทิศทางอตัราดอกเบ้ียในตลาด 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 33 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียลดลง 4,362 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.24 ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนเงินฝากตามกลยุทธ์ 
การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต ประกอบกบัการปรับโครงสร้างเงินรับฝากของธนาคารธนชาต 

ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 3.03 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 2.84 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 2558 2559 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายเฉล่ีย 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.63 1.50 

อตัราผลตอบแทน 
ตน้ทุนทางการเงิน 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

5.16 
2.29 
2.87 

5.10 
2.23 
2.87 

5.06 
2.08 
2.98 

5.09 
1.92 
3.17 

5.00 
1.89 
3.11 

5.36 
2.52 
2.84 

5.06 
2.03 
3.03 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,904 5,475 429 7.84 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นอ่ืน 
 รายไดจ้ากการรับประกนัภยัสุทธิ 
 รายไดเ้งินปันผล 
 รายไดอ่ื้น ๆ 

491 
714 
207 

31 
2,689 

400 
1,258 

658 
1,533 

169 
22 

2,552 
295 

1,253 

(167) 
(819) 

38 
9 

137 
105 

5 

(25.38) 
(53.42) 

22.49 
40.91 

5.37 
35.59 

0.40 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 5,790 6,482 (692) (10.68) 

รวมรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 11,694 11,957 (263) (2.20) 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยใน ปี 2559 มีจาํนวน 11,694 ลา้นบาท ลดลง 263 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 2.20 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการขายเงินลงทุนและกาํไรจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศท่ีลดลง 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจาํนวน 5,904 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 429 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.84 เป็นผลจาก
รายไดค้่านายหนา้ธุรกิจหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมจากการรับชาํระค่าเบ้ียประกนัภยั 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนมีจาํนวน 5,790 ลา้นบาท ลดลง 692 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.68 จากปีก่อน โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการขายเงินลงทุนท่ีลดลง 819 ลา้นบาท หรือร้อยละ 53.42 และกาํไรจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศท่ีลดลง 167 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.38 ซ่ึงถกูหกักลบบางส่วนจากรายไดเ้งินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึน 105 ลา้นบาท 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าว อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 28.94 ลดลง
จากปีก่อนท่ีร้อยละ 30.17 สาเหตุตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 
ค่าภาษีอากร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

11,647 
3,051 

757 
46 

5,125 

10,952 
2,970 

837 
44 

4,918 

695 
81 

(80) 
2 

207 

6.35 
2.73 

(9.56) 
4.55 
4.21 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 20,626 19,721 905 4.59 

ในปี 2559 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ มีจาํนวน 20,626 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 905 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.59 จาก 
ปีก่อน ปัจจยัหลกัมีดงัน้ี 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมข้ึน 695 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.35 เป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมเงินเดือนและโบนัส
ประจาํปี และค่าใชจ่้าย Incentive จ่ายใหก้บัพนกังานขายตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.73 ส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงสาขา 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 207 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.21 จากการลงทุนค่าใชจ่้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2559 อยูท่ี่
ร้อยละ 51.05 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัปีก่อนท่ีร้อยละ 49.75 แต่หากเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจากการ
ดาํเนินงานต่อกาํไรสุทธิในปี 2559 มีการปรับตวัลดลงจากปีก่อน เป็นเพราะธนาคารธนชาตมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
คุณภาพสินทรัพยใ์หดี้ข้ึน 

ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2559 2558 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ส่วนเพ่ิม 

5,141 
1,110 

6,376 
2,216 

(1,235) 
(1,106) 

(19.37) 
(49.91) 

รวมหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 6,251 8,592 (2,341) (27.25) 

Credit Cost (ร้อยละ) 
Credit Cost (ไม่รวมสาํรองส่วนเพ่ิม) (ร้อยละ) 

0.87 
0.72 

1.13 
0.84 

(0.26) 
(0.12) 

(23.01) 
(14.29) 
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สําหรับปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจากการดาํเนินงานปกติจาํนวน 
5,141 ลา้นบาท ลดลง 1,235 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.37 จากปีก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.72 ลดลงจาก ร้อยละ 0.84 
ในปีก่อน จากการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ธนาคารธนชาตมีการตั้งสํารองส่วนเพ่ิม จาํนวน 1,110 
ล้านบาท เพ่ือรองรับความผนัผวนทางเศรษฐกิจและหลักเกณฑ์ของทางการ ประกอบกับสัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพ  
(NPL Ratio) ท่ีลดลง ส่งผลใหอ้ตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึน
อยา่งมีสาระสาํคญัจากส้ินปีท่ีผา่นมา ตามรายละเอียดในหวัขอ้สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

ภาษีเงนิได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารธนชาตมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ 
คงเหลือจาํนวน 14,669 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีจาํนวน 2,934 ลา้นบาท จากฐานอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ท่ีร้อยละ 20 
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ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์     
เงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
เงินลงทุนสุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 
สินทรัพยอ่ื์น 

12,077 
47,476 

175,081 
691,527 

 
(24,618) 

3,112 
9,546 

20,649 
15,661 

13,337 
57,583 

171,782 
714,124 

 
(25,680) 

4,093 
8,005 

20,954 
16,774 

(1,260) 
(10,107) 

3,299 
(22,597) 

 
1,062 
(981) 
1,541 
(305) 

(1,113) 

(9.45) 
(17.55) 

1.92 
(3.16) 

 
(4.14) 

(23.97) 
19.25 
(1.46) 
(6.64) 

รวมสินทรัพย์ 950,511 980,972 (30,461) (3.11) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 950,511 ลา้นบาท ลดลง 30,461 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.11 จากส้ินปี 2558 โดยมีรายละเอียดสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํนวน 47,476 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 10,107 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 17.55 จากการบริหารสภาพคล่อง 

 เงินลงทุนสุทธิ มีจาํนวน 175,081 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 3,299 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.92 ส่วนใหญ่
เป็นการบริหารสินทรัพยท์างการเงินตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ 

 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ มีจาํนวน 691,527 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 22,597 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 3.16 โดยเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือยงัคงชะลอตวั และลดลงร้อยละ 5.39 ตามภาวะตลาดรถยนต ์ในขณะท่ีสินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนมี
การเติบโตร้อยละ 9.93 โดยสินเช่ือเคหะเติบโตข้ึนร้อยละ 10.65 ดา้นสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 5.29 จากส้ินปีก่อน นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ีเน้นคุณภาพมากข้ึน 
ประกอบกบัการมุ่งเนน้บริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพใหป้รับตวัลดลง โดยสัดส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและ
สินเช่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 69 ต่อ 31 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
หน้ีสินอ่ืน 

676,557 
65,834 

1,986 
49,409 

3,579 
4,937 

22,089 

669,504 
85,688 

2,202 
71,641 

3,294 
4,793 

26,159 

7,053 
(19,854) 

(216) 
(22,232) 

285 
144 

(4,070) 

1.05 
(23.17) 

(9.81) 
(31.03) 

8.65 
3.00 

(15.56) 
รวมหนีสิ้น 
ส่วนของเจ้าของ 

824,391 
124,488 

863,281 
116,226 

(38,890) 
8,262 

(4.50) 
7.11 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,632 1,465 167 11.40 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 950,511 980,972 (30,461) (3.11) 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 824,391 ลา้นบาท ลดลง 38,890  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.50 จากส้ินปี 2558 โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 

 เงินรับฝาก มีจาํนวน 676,557 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,053 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.05 จากส้ินปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็น
การเพ่ิมข้ึนของเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ตามกลยทุธ์การปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารตน้ทุนทางการเงิน 

สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบัร้อยละ 
45.58 เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 40.14 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม มีจาํนวน 49,409 ลา้นบาท ลดลง 22,232 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.03 โดยส่วนใหญ่
เป็นการลดลงของหุน้กูร้ะยะสั้น 

 ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 126,120 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,429 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.16 
จากส้ินปี 2558 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของเจา้ของ จาํนวน 124,488 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,262 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.11 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึน
ของกาํไรจากการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยในปี 2559 จาํนวน 12,434 ลา้นบาท ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ท่ีดินจาํนวน 1,281 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 317 ลา้นบาท ส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีลดลงจาํนวน 1,163 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 4,549 ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 1,632 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 167 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.40 เป็นผลกระทบจาก
ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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คุณภาพสินทรัพย์ 

การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย ์พิจารณาจากสินทรัพยต์ามงบการเงินรวม 

1. เงนิให้สินเช่ือ 

1.1 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ มีจาํนวน 691,527  
ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 22,597 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.16 โดยเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือยงัคงชะลอตวั และลดลงร้อยละ 
5.39 ตามภาวะตลาดรถยนต ์ในขณะท่ีสินเช่ือรายยอ่ยอ่ืนมีการเติบโตร้อยละ 9.93 โดยสินเช่ือเคหะเติบโตข้ึนร้อยละ 10.65  
ดา้นสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรับตวัลดลงร้อยละ 5.29 จากส้ินปีก่อน นอกจากน้ี 
ธนาคารธนชาตมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือท่ีเน้นคุณภาพมากข้ึน ประกอบกบัการมุ่งเน้นบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
ใหป้รับตวัลดลง โดยสัดส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 69 
ต่อ 31 รวมถึงการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพใหป้รับตวัลดลง โดยในระหวา่งปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยไดท้าํ
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีในรูปแบบต่าง ๆ โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือ 
หุ้นทุนและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี รวมกนัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,951 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการ 
ปรับโครงสร้างหน้ีเป็นจาํนวนประมาณ 5,618 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีท่ีไดมี้การทาํ
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้จาํนวน 13,857 ราย และยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวน 14,354 ลา้นบาท 

การกระจายตวัของสินเช่ือ 

ณ ส้ินปี 2559 สินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 50.00 โดยรองลงมาไดแ้ก่ สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ร้อยละ 31.11 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัร้อยละ 14.71 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.18 

 
 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 25 จาก 33 

1.2 เงนิให้สินเช่ือจัดช้ันตามประกาศของ ธปท. ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงิน 
ใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับจดัชั้นตามเกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด จาํนวน 653,679 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 26,948 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.96 โดยไดท้าํการสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีบนัทึกตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 
22,492 ลา้นบาท และมีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับคิดเป็นร้อยละ 3.44 

สรุปลูกหนีจ้ัดช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

จดัชั้นปกติ 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 
จดัชั้นสงสัย 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 

613,276 
25,506 

4,258 
3,362 
7,277 

629,475 
30,993 

4,039 
3,332 

12,788 

9,805 
3,046 
1,705 

974 
4,617 

8,101 
3,525 
1,798 
1,351 
7,555 

รวม 653,679 680,627 20,147 22,330 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส่วนท่ีตั้งเพ่ิมเติม 2,345 1,502 
รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมด 22,492 23,832 
สัดส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ร้อยละ) 3.44 3.50 

1.3 สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

ภายใตภ้าวะตลาดและเศรษฐกิจท่ียงัฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการบริหาร
จดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้งินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 10 
ติดต่อกนั โดยเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตมีจาํนวน 16,434  
ลา้นบาท ลดลง 5,247 ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.20 จากส้ินปีก่อน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือ
แก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) ของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยอยูท่ี่ร้อยละ 2.29 ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 2.84 และ 
เม่ือพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต สินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลง 3,093 ลา้นบาทจากส้ินปีก่อน และอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือ 
ดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) ของธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 1.90 ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 2.20 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคารธนชาตและ 
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 151.16 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีร้อยละ 119.42 ในขณะท่ีธนาคาร
ธนชาตและบริษทัยอ่ยมีสาํรองส่วนเกิน ตามเกณฑ์ ธปท. จาํนวน 11,928 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนั 
ตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 192.38 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธนัวาคม 
2558 ท่ีร้อยละ 159.33 และเม่ือพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเช่ือ 
ดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 151.64 เพ่ิมข้ึนจาก ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีร้อยละ 
127.41 ในขณะท่ีธนาคารธนชาตมีสํารองส่วนเกินตามเกณฑ ์ธปท.จาํนวน 9,883 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสํารองต่อสาํรอง 
พึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) อยูท่ี่ร้อยละ 202.23 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีร้อยละ 171.94 
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สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

 ธนาคารธนชาต 
ธนาคารธนชาต 
และบริษัทย่อย 

 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม

2558 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ลา้นบาท) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมด* (ลา้นบาท) 
เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินให ้
 สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 
เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินให ้
 สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 
อตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (ร้อยละ) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

(ร้อยละ) 

12,893 
19,550 

 
1.90 

 
1.05 

202.23 
 

151.64 

15,986 
20,367 

 
2.20 

 
1.15 

171.94 
 

127.41 

16,434 
24,841 

 
2.29 

 
1.07 

192.38 
 

151.16 

21,681 
25,893 

 
2.84 

 
1.26 

159.33 
 

119.42 
หมายเหตุ * รวมค่าเผือ่ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

งบการเงนิรวม 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
2. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ในปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์วมทั้งส้ิน 175,081 ลา้นบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่
เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจประมาณร้อยละ 75.41 รองลงมาคือ ตราสารหน้ีภาคเอกชน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
12.71 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารธนชาต หลงัจากบวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่าแลว้ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีเงินลงทุนสุทธิ 171,782 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์งัน้ี 
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ตารางแสดงการจําแนกเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ จําแนกตามประเภทของตราสาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทของเงนิลงทุน 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 

ตราสารหนี ้     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 
 เพ่ือคา้ 
 เผือ่ขาย 
 ถือจนครบกาํหนด 

 
7,166 

125,033 
62 

 
4.09 

71.29 
0.03 

 
3,063 

117,141 
8,448 

 
1.80 

68.66 
4.95 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
 เพ่ือคา้ 
 เผือ่ขาย 
 ถือจนครบกาํหนด 

 
- 

22,076 
205 

 
- 

12.59 
0.12 

 
- 

24,492 
205 

 
- 

14.36 
0.12 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 
 เพ่ือคา้ 
 เผือ่ขาย 
 ถือจนครบกาํหนด 

 
- 

11,465 
- 

 
- 

6.54 
- 

 
- 

10,006 
- 

 
- 

5.86 
- 

ตราสารทุน     
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 เพ่ือคา้ 
 เผือ่ขาย 

 
1,613 
3,910 

 
0.92 
2.23 

 
110 

3,069 

 
0.06 
1.80 

เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอนมา 
 ถือจนครบกาํหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนทัว่ไป 3,843 2.19 4,079 2.39 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 175,373 100.00 170,613 100.00 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

(217) 
(75) 

 1,246 
(77) 

 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 175,081  171,782  

สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้มืของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยอยูท่ี่ร้อยละ 95.17 
ลดลงจากส้ินปี 2558 ท่ีร้อยละ 96.27 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด โดยธนาคารธนชาตยงัคง
รักษาความแขง็แกร่งของสภาพคล่องดว้ยการคงสัดส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องและมีความเส่ียงตํ่าเป็นสัดส่วนท่ีสูง โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวม ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยส์ภาพคล่อง ซ่ึงรวมเงินสด รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน และเงินลงทุนระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของสินทรัพยร์วม ลดลงจากส้ินปี 2558 ท่ีร้อยละ 12.79 

ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตให้ความสําคญักับการบริหารจัดการสินทรัพยส์ภาพคล่อง โดยธนาคารธนชาตได้ดาํเนินการ 
ตามนโยบายการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 29 จาก 33 

LCR) ปัจจุบนัธนาคารธนชาตยงัคงรักษาระดบัสภาพคล่องเพ่ือรองรับหลกัเกณฑด์งักล่าวตามเกณฑ ์Basel III โดยมีอตัราส่วน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สูงกวา่ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด 

ณ ส้ินปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 26,182 ลา้นบาท และ
ไดม้าในกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 3,657 ลา้นบาท ขณะท่ีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 
31,099 ลา้นบาท ทาํให้ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน 1,260  
ลา้นบาท โดย ณ ส้ินปี 2559 ธนาคารธนชาตมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจาํนวน 12,077 ลา้นบาท โดยมีรายการ 
หลกัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินให้สินเช่ือ จาํนวน 10,083 ลา้นบาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้นสินทรัพย ์จาํนวน 10,225 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเงินรับฝากจาํนวน 7,052  
ลา้นบาท หกักลบกนักบัรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดา้นหน้ีสินท่ีลดลงจาํนวน 20,032 ลา้นบาท 

- ส่วนกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนจากเงินสดรับจากดอกเบ้ียของ 
เงินลงทุนจาํนวน 3,876 ลา้นบาท 

- สาํหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปในการจ่ายคืนเงินกูย้มื จาํนวน 35,921 ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแส
เงินสดรับจากการกูย้มืจาํนวน 13,689 ลา้นบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญ ปี 2559 ปี 2558 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

26,182 
3,657 

(31,099) 

38,450 
(22,412) 
(19,306) 

เงินสดลดลงสุทธิ 
เงินสด ณ วนัตน้งวด 

(1,260) 
13,337 

(3,268) 
16,605 

เงนิสด ณ วนัปลายงวด 12,077 13,337 

ความสัมพนัธ์ของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 

ในปี 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกูย้มืจาํนวน 676,557 และ 49,409 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะท่ีแหล่งใชไ้ปของเงินทุนจะใชไ้ปในเงินให้สินเช่ือจาํนวน 690,907 ลา้นบาท และเงินลงทุนก่อน 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า จาํนวน 175,373 ลา้นบาท โดยรายการของแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนหลกั ๆ ตามวนัท่ีครบกาํหนด
ของแต่ละรายการนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
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ประเภท 
เมือ่ทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มกีาํหนด รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แหล่งท่ีมา 
เงินฝาก 
เงินกูย้มื 

 
308,515 

937 

 
42.50 

0.13 

 
335,686 

9,721 

 
46.24 
1.34 

 
32,356 
38,751 

 
4.46 
5.34 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
676,557 
49,409 

 
93.19 

6.81 

รวมแหล่งทีม่า 309,452 42.63 345,407 47.58 71,107 9.79 - - 725,966 100.00 

แหล่งใชไ้ป 
เงินใหสิ้นเช่ือ(1) 
เงินลงทุน 

 
38,343 

261 

 
4.43 
0.03 

 
204,421 

31,355 

 
23.60 
3.62 

 
448,143 
134,416 

 
51.73 
15.52 

 
- 

9,341 

 
- 

1.08 

 
690,907 
175,373 

 
79.76 
20.24 

รวมแหล่งใช้ไป 38,604 4.46 235,776 27.22 582,559 67.25 9,341 1.08 866,280 100.00 

หมายเหตุ (1) ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ีเม่ือทวงถามรวมเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีท่ีหยดุรับรู้รายได ้

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนตามวนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน นบัจากวนัท่ี 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แลว้ จะเห็นวา่จาํนวนเงินจากแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่จะไดม้าจาก 
เงินรับฝากท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี ประมาณร้อยละ 46.24 และเงินรับฝากเม่ือทวงถามร้อยละ 42.50 ของแหล่งท่ีมา
ของเงินทุนทั้งหมด ในขณะท่ีแหล่งใชไ้ปของเงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สินเช่ือท่ีมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.73 และเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 23.60 ของแหล่งใชไ้ปของเงินทุนทั้งหมดตามลาํดบั อยา่งไร
ก็ดี ความไม่สัมพนัธ์ระหว่างแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนและพบเห็นไดโ้ดยปกติในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทัว่ไป เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้เงินฝากส่วนใหญ่มกัจะมีการต่ออายเุงินฝากเม่ือครบ
กาํหนด อีกทั้ งธนาคารธนชาตไดด้าํเนินนโยบายในการท่ีจะจัดหาแหล่งเงินทุนให้สัมพนัธ์กับการใช้ไปของเงินทุนให้ได ้
มากท่ีสุด ผ่านเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบถึง
ผลกระทบต่อแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดล่้วงหนา้ 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ทั้งส้ิน 83,448 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 1,663 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.03 จากจาํนวน 81,785 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
เพ่ิมข้ึนของเลต็เตอร์ออฟเครดิตและภาระผกูพนัอ่ืนตามท่ีไดแ้สดงในตารางดา้นล่าง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 
ภาระผกูพนัอ่ืน 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 
อ่ืน ๆ 

629 
637 

2,667 
 

24,244 
55,271 

1,270 
497 

2,310 
 

24,506 
53,202 

(641) 
140 
357 

 
(262) 
2,069 

(50.47) 
28.17 
15.45 

 
(1.07) 

3.89 

รวม 83,448 81,785 1,663 2.03 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 
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การดาํรงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 130,673 ลา้นบาท แบ่งออกไดเ้ป็น เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
จาํนวน 90,561 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 40,112 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบั
ร้อยละ 19.15 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 ท่ีร้อยละ 17.92 โดยแบ่งเป็น เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 13.27 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
เท่ากบัร้อยละ 5.88 โดยเงินกองทุนของธนาคารธนชาตเพ่ิมข้ึนจากการรวมกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 6 เดือนแรก 
ปี 2559 

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยงัคงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนดให้ธนาคารพาณิชย ์
ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงคือ ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 9.125 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
ดงัน้ี 

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
เงินกองทุนทั้งหมด 

90,561 
130,673 

13.27 
19.15 

82,124 
122,242 

12.04 
17.92 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัผ่าน บล. ธนชาต สําหรับปี 2559 เท่ากับ 3,921 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า 
การซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัเท่ากบั 3,275 ลา้นบาท ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.17 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีร้อยละ 
4.07 ทั้ งน้ี มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัของ บล. ธนชาต เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัภาพรวมตลาดหลกัทรัพย  ์โดยมูลค่า 
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บ่งเป็น ลกูคา้รายยอ่ยร้อยละ 59.85 ลกูคา้สถาบนัร้อยละ 30.31 และลกูคา้ต่างประเทศ ร้อยละ 9.84 

กาํไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 662 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.66 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
โดยรายไดร้วมเท่ากบั 2,157 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.37 รายไดห้ลกัประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้ จาํนวน 1,604 ลา้นบาท 
ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์เท่ากบั 207 ลา้นบาท สําหรับรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ มีจาํนวน 131 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 100 ลา้นบาท จากรายไดค้่าจดัจาํหน่ายและท่ีปรึกษาทางการเงิน ตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายธุรกิจ
หลกัทรัพยมี์จาํนวนเท่ากบั 255 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อน สําหรับค่าใชจ่้ายดาํเนินงานรวมเท่ากบั 1,085 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 2.26 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บล. ธนชาต มีอตัราการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัร้อยละ 47.92 ซ่ึงสูงกว่า 
เกณฑข์ั้นตํ่าท่ี ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้คือไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.00 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวม (Asset under Management) จาํนวน 189,008 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จาํนวน 22,654 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.62 สําหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหาร 
แบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวม ร้อยละ 84.59 กองทุนส่วนบุคคล ร้อยละ 8.00 และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ร้อยละ 7.41 
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ในธุรกิจกองทุนรวม บลจ. ธนชาต มีส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอนัดบั 8 คิดเป็นร้อยละ 3.44 ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล 
มีส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอนัดบั 10 คิดเป็นร้อยละ 2.04 และธุรกิจกองทุนสาํรองเล้ียงชีพมีส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอนัดบั 
13 คิดเป็นร้อยละ 1.45 

ส่วนผลการดาํเนินงานของปี 2559 บลจ. ธนชาต มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 355 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
10.94 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายไดค้่าธรรมเนียมจดัการกองทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน)  

ในปี 2559 ธนชาตประกนัภยั มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม จาํนวน 6,420 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 332 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.45  
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 สูงกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมประกันวินาศภยัในประเทศไทย ท่ีคาดว่าจะมีอตัรา 
การเติบโตท่ีร้อยละ 2.50 - 3.00 

ธนชาตประกนัภยัมีผลกาํไรสุทธิสําหรับปี 2559 จาํนวน 1,005 ลา้นบาท ลดลง 112 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.03  
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 เป็นผลมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน
ของธนชาตประกนัภยัท่ีส่งผลให้ธนชาตประกนัภยัมีกาํไรสุทธิอยา่งต่อเน่ือง คือ การเนน้ผลิตภณัฑท่ี์สามารถก่อผลกาํไรให้กบั
ธนชาตประกนัภยั รวมทั้งการบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จํากดั 

ในปี 2559 บบส. ทีเอส ไดด้าํเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและขายหน้ีดอ้ยคุณภาพตามนโยบาย และแผนธุรกิจของ
กลุ่มธนชาตอยา่งต่อเน่ือง ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บบส. ทีเอส มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 2,651 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี
ก่อน จาํนวน 1,213 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.39 สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 บบส. ทีเอส มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 189  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 207 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 164 ลา้นบาท รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 
จาํนวน 322 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย จาํนวน 162 ลา้นบาท 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ณ ส้ินปี 2559 ราชธานีลิสซ่ิง ยงัคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 33,365 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 3,860 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.08 และราชธานีลิสซ่ิง มีสินเช่ือเช่าซ้ือ จาํนวน 32,748 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 3,827 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.23 ซ่ึงสินเช่ือเช่าซ้ือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.15 ของสินทรัพยร์วม ในขณะท่ีหน้ีสินรวม 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของราชธานีลิสซ่ิง มีจาํนวน 28,356 ลา้นบาท และ 5,009 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 881 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 132 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.62 โดยรายได้
รวมมีจาํนวน 2,985 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 203 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.30 ซ่ึงมาจากการท่ีราชธานีลิสซ่ิง ยงัคงรักษาส่วนแบ่งสินเช่ือ
ในตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจาํนวน 947 ลา้นบาท ลดลง 69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.79 ซ่ึงลดลง
เน่ืองจากการจดัหาแหล่งเงินกูย้มืท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่าลง รองรับการปล่อยของสินเช่ือในช่วงระหวา่งปี 2559 ทั้งน้ี ราชธานี
ลิสซ่ิง มีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 496 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 84 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.39 จากการพิจารณา 
ตั้งสาํรองหน้ีสูญเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน 

บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เอ็มบีเค ไลฟ์ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 11,035 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 จํานวน  
17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.15 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 33 จาก 33 

เอ็มบีเค ไลฟ์ มีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2559 จาํนวน 122 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ในขณะท่ีปี 2558 มีขาดทุนสุทธิ
จาํนวน 121 ลา้นบาท  โดยปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัลดลงจากปีก่อนจาํนวน 591 
ลา้นบาท เน่ืองจากเงินครบกาํหนดตามกรมธรรมล์ดลงจาํนวน 498 ลา้นบาท หรือร้อยละ 72.28  ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียของ
พนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย (Zero Coupon Yield) ท่ีใชค้าํนวณเงินสาํรองประกนัชีวิตแบบ GPV ท่ีปรับลดลงจากส้ินปี 
2558 รวมถึงสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายและค่าเผื่อความผนัผวนลดลง จึงทาํให้เงินสํารองประกนัชีวิตลดลงจากส้ินปี 
2558 จาํนวน 61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 112.96  ในขณะท่ีเบ้ียประกันภยัรับสุทธิลดลงจาํนวน 127 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
เบ้ียประกนัภยัรับจากกรมธรรม์ปีต่ออายลุดลง  รายไดจ้ากการลงทุนลดลงจาํนวน 137 ลา้นบาท เน่ืองจากกาํไรจากเงินลงทุน
ลดลงจากส้ินปี 2558 จาํนวน 50 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.74 ประกอบกบัผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 
2558 จาํนวน 37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 49.33 เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีปรับ
เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 บบส. เอน็เอฟเอส มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,662 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 จาํนวน 27 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.65 

บบส. เอน็เอฟเอส มีกาํไรสุทธิ สาํหรับปี 2559 จาํนวน 55 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
10.00 ส่วนใหญ่เกิดจากกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย จาํนวน 148 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
164.29 และรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จาํนวน 35 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 43.55 ในขณะ 
ท่ีมีค่าใชจ่้ายในปี 2559 จากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย จาํนวน 44  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.22 และค่าใชจ่้าย
ดาํเนินงาน จาํนวน 33 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.16 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บบส. แม๊กซ์ มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 794 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 จาํนวน 18 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 2.22 

บบส. แม๊กซ์ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2559 จาํนวน 92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.33 
ส่วนใหญ่เกิดจาก บบส.แม๊กซ์ มีรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 62 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 44 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 41.51 และกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 84 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้าย 
ในปี 2559 จากค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย จาํนวน 29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.41 และค่าใช้จ่ายจากการ
ดาํเนินงานจาํนวน 12 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.00 





สารบญั 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

สารบัญ 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 – 10 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 1 – 25 

3. ปัจจยัความเส่ียง 1 – 14 

4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 1 – 5 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 1 – 1 

6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 1 – 8 

ส่วนที ่2 การจัดการและกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 1 – 10 

8. โครงสร้างการจดัการ 1 – 21 

9. การกาํกบัดูแลกิจการ 1 – 29 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 1 – 26 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 1 – 5 

12. รายการระหวา่งกนั 1 – 4 

ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 1 – 13 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 1 – 33 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 1 – 1 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 1 – 19 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 1 – 15 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแล 
 การปฏิบติังานของบริษทัฯ 1 – 3 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 1 – 1 

เอกสารแนบ 5 คาํยอ่ 1 – 1 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 19 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

นายบันเทงิ  ตนัติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 30 ตุลาคม 2523 

อายุ 72 ปี 

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

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
2558 - ปัจจุบนั 
2537 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2549 - ปัจจุบนั) 
 (ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่ปี 2532 ก่อนท่ีบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) จะแปรสภาพ
 เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในปี 2537) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  
2559 - ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 
 
2545 - ปัจจุบนั 
2530 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั แหลมไทร วลิเลจ็ จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั บี.ว.ี โฮลด้ิง จาํกดั 
- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ดีบุก จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
2555 - 2557 
 
2553 - 2554 
2548 - 2556 
2546 - 2558 
2544 - 2558 

- ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (2549 - 2555) 
- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
- ท่ีปรึกษา บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 19 

นายศุภเดช  พนูพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2526 

อายุ 66 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of  Science, University of  Wisconsin, USA 
 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 8/2552 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่  
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) 
2537 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2546 - ปัจจุบนั) 
- รองประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2549 - ปัจจุบนั) 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2558 - ปัจจุบนั) 

(ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่ปี 2532 ก่อนท่ีบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) จะแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในปี 2537) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  
2558 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จาํกดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 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 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 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) 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 19 

2546 - 2556 - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) (2548 - 2556) 

2546 - 2558 - กรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
2545 - 2558 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
2543 - 2554 - ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 
นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

(กรรมการอสิระ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2543 

อายุ 68 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 
Singapore Institute of Directors 
- Attendance for course LCD -  Module 1: Listed Company Director Essentials-Understanding  
 the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know  
- Attendance for course LCD -  Module 2: Audit Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
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  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2556 - 2557 

 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore) 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 19 

2552 - 2557 - กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 

นายสมเกยีรติ  ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอสิระ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2543 

อายุ 72 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

Sloan School M.I.T., USA 
- Senior Executive Program (SEP)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2559 
- IOD Luncheon Briefing 3/2559: A Discussion on Corporation's Preparedness for the Cybersecurity 
 Threats in the Digital Transformation Era 
- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues  
 of Enterprise Risk Management?” 
- 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 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 6/2551 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 19 

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” รุ่น 6 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
2554 - ปัจจุบนั 

 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ บริษทั กรีน เอน็เนอร์ย ีแพลนเทชัน่ส์ จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั อีโค เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
- กรรมการและท่ีปรึกษา บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2557 - 2558 
2552 - 2557 
 
 
2548 - 2559 

 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
- ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 

นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอสิระ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 3 เมษายน 2557 

อายุ 63 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 
- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2540 - ปัจจุบนั 
 
2527 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั ย.ูว.ีเอส.พี. จาํกดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที.ว.ีว.ีเอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 19 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2540 - 2557 - กรรมการ บริษทั ธนุ ฌานา จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 

นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง  
(กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

อายุ 70 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA 
- พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559 
- 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 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
2557 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 

 
- กรรมการตรวจสอบ บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีบริษทั เอม็ บี เค  จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั  
2553 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ บริษทั อมรชีวนิ จาํกดั 
- ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีบริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จาํกดั  
- กรรมการ บริษทั นวทวปี จาํกดั 
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง 
 ดา้นความมัน่คงและการต่างประเทศ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2550 - 2556 
2547 - 2558 
2534 - 2559 

- ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมอาหารสตัวไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั เอเซิร์ทส์ จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 19 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2548 

อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

Banker Trust, New York, USA 
- Corporate Finance Training  Program  

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2545 - ปัจจุบนั 
 
2534 - ปัจจุบนั 

ไม่มี 
 

- กรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2549 - ปัจจุบนั) 
- กรรมการ บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2553 - 2554 
2548 - 2556 

 

- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2552 

อายุ 60 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 19 

 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 5/2550 

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 
  
 
 
 
 

 
2552 - ปัจจุบนั 

ไม่มี 
 

- ท่ีปรึกษา สมาคมธนาคารไทย 
- ท่ีปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
- 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) 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
 (2554 - ปัจจุบนั) 
- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2556 - ปัจจุบนั) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2557 - 2559 
2554 - 2559 
2554 - 2558 
2553 - 2557 
2553 - 2554 
 
 
 
 
 
2552 - 2555 
 
2552 - 2554 

 
- กรรมการ คณะกรรมการอาํนวยการสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
- กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
- 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) 
- กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2552 - 2554) 
- กรรมการ คณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 19 

 

 

 

 

 

 

นายทวศัีกดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 23 กมุภาพนัธ์ 2559 

อายุ 62 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เอส จี สินเอเซีย จาํกดั 
- หลกัสูตรการจดัการหน้ีมีปัญหา 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - 31 ธนัวาคม 2559 

ไม่มี 

 
- ท่ีปรึกษา บริษทั เอม็ บี เค การันตี จาํกดั 
- ท่ีปรึกษา บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
- ท่ีปรึกษา บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2554 - 2558 
2553 - 2554 
2552 - 2554 
2550 - 2558 
 
 
2546 - 2558 
2543 - 2558 

- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
- ผูบ้ริหารกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  
- กรรมการ บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั 
- กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2556 - 2558) 
- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 
- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั (2544 - 2558) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 19 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นายกาํธร  ตนัติศิริวฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงนิ 

อายุ 54 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 
 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

CFA Institute 
- CFA Program ปี 2544 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2559 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั 
- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
- กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2550 - 2556 - ผูอ้าํนวยการอาวโุส หน่วยงานนโยบายความเส่ียงและตลาดทุน ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 

นายวชัระ  เพิม่พทิกัษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโส สายงานธุรกจิ 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
- รองประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 

2549 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
- รองประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั (2559 - ปัจจุบนั) 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 19 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 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 

 
 
 

นายวุฒิเลศิ สุวรรณศรี ผู้อาํนวยการ สายงานธุรกจิ 

อายุ 47 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - เศรษฐศาสตร์เกษตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์เกษตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

- Information Security Awareness Training for Top Management 2013 
- พื้นฐานกฎหมายภาษีอากรดา้นการกาํหนดราคาโอน 
- มาตรฐานการบญัชีใหม่: ผลกระทบและวธีิการในภาคปฏิบติั (มาตรฐานกลุ่มท่ีมีผลกระทบมาก) 
- หลกัสูตรเน้ือหาสาํคญัในรายงานผูส้อบบญัชีรูปแบบใหม่ (Key Audit Matters “KAM”) 
- ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปราม 
 การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
- การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุน
 ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สาํหรับภาคธุรกิจการเงิน 
- เตรียมความพร้อมสาํหรับการเขา้ประเมินประเทศไทยของ The Financial Action Task Force (FATF) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2554 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
 

 
- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั   
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั สินแพทย ์จาํกดั   

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2554 - 2558 

 
- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 19 

นางสาวดาราวรรณ บุญนําเสถียร ผู้อาํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้สายงานธุรกจิ 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการสมัมนาวชิาการ ประจาํปี 2552 “รับมือวกิฤตเศรษฐกิจโลก มองอนาคตเศรษฐกิจไทย” 
- หลกัสูตรอบรม Managing the Recovery 
- หลกัสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหส้าํเร็จ 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  
2550 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2546 - 2558 

 
- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.00006 (800 หุน้) 

 
 
 

นางสาวรมณย์ี  เจนพนิิจ ผู้อาํนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจัดการ 

อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหารยคุใหม่  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 19 

นางธนวนัต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้อาํนวยการ ฝ่ายบัญชี  

อายุ 51 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที่
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 
สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) 

 NIDA Business School/ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร CFO มืออาชีพ   

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2559 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 19 

เลขานุการบริษัท 

นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
และรองผู้อาํนวยการ สํานักเลขานุการองค์กร 

อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2557 - ปัจจุบนั 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2550 - 2557 

ไม่มี 
 

- กรรมการชมรมเลขานุการบริษทัไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 

- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 19 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 - 2559 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559) 
 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2559 

จํานวนหุ้นที่
ถือ ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)  

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษทัฯ  
(ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง ตนัติวทิ ประธานกรรมการ - - - -  
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2 นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
3 นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
4 นายสมเกียรติ ศุขเทวา   กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
5 นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
6 นายวชิิต ญาณอมร กรรมการ - 70,000 (70,000) - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
7 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
8 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
9 นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
10 นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
11 นายวชัระ เพิ่มพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
12 นายวฒิุเลิศ สุวรรณศรี ผูอ้าํนวยการ สายงานธุรกิจ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
13 นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

สายงานธุรกิจ 
800 800 - 0.00006 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14 นางสาวรมณีย ์  เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพื่อ 

การจดัการ  
-  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15 นางธนวนัต ์  ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 19 

บริษทัร่วม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

นายบนัเทงิ ตนัตวิทิ XXX XXX XXX ///

นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ XX /// B XX /// XXX /// XXX XX //

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ X

นายสมเกยีรต ิ ศุขเทวา X

นายธีรพจน์ วชัราภยั X

นายวชิติ ญาณอมร X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทปี X // X //

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

นายทวศีกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ X

นายกาํธร ตนัตศิิริวฒัน์ E XXX /// XXX X / X

นายวชัระ เพิ่มพิทกัษ์ F XX // XX

นายวฒุิเลิศ สุวรรณศรี G D X

นางสาวดาราวรรณ บญุนําเสถียร G X X

นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ G

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ G X X

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ

     ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /   กรรมการบริหาร

      A  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ ู้จัดการใหญ ่ B  กรรมการผ ู้จัดการใหญ่ C  รองกรรมการผ ู้จัดการใหญ่

      D  กรรมการผ ู้จัดการ E   ผ ู้ชว่ยกรรมการผ ู้จัดการ F  ผ ู้อาํนวยการอาวุโส

      G  ผ ู้อาํนวยการ

รายนาม ทนุธนชาต
บริษทัย่อย

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559) 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 19 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

นายบนัเทงิ ตนัตวิทิ XXX X X X X X X X

นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ X X X XXX /// X X XXX

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ XXX X X X

นายสมเกยีรต ิ ศุขเทวา X X X X

นายธีรพจน์ วชัราภยั D X X

นายวชิติ ญาณอมร X X X X X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทปี X

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

นายทวศีกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ

นายกาํธร ตนัตศิิริวฒัน์

นายวชัระ เพิ่มพิทกัษ์

นายวฒุิเลิศ สุวรรณศรี X

นางสาวดาราวรรณ บญุนําเสถียร

นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ

     ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /   กรรมการบริหาร

      A  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผ ู้จัดการใหญ่ B  กรรมการผ ู้จัดการใหญ่ C  รองกรรมการผ ู้จัดการใหญ่

      D  กรรมการผ ู้จัดการ E   ผ ู้ชว่ยกรรมการผ ู้จัดการ F  ผ ู้อาํนวยการอาวุโส

      G  ผ ู้อาํนวยการ

รายนาม
บริษทัที่เก ีย่วข้อง

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 19 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย่วข้องกนั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559) 

บริษัทย่อย  

1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7. บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 8. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
4. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9. บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั 
5. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  
  

บริษัทร่วม  

10. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  
  

บริษัททีเ่กีย่วข้อง  

11. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 26. บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

12. บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 27. บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 
13. บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 28. บริษทั กรีน เอน็เนอร์ย ีแพลนเทชัน่ส์ จาํกดั 
14. บริษทั ดีบุก จาํกดั 29. บริษทั อีโค เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

15. บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 30. บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
16. บริษทั บี.วี. โฮลด้ิง จาํกดั 31. บริษทั ที.วี.วี.เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 
17. บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 32. บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จาํกดั 
18. บริษทั แหลมไทร วลิเลจ็ จาํกดั 33. บริษทั ย.ูวี.เอส.พี. จาํกดั 
19. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 34. บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 
20. บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 35. บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
21. บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั 36. บริษทั อมรชีวนิ จาํกดั 
22. บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จาํกดั 37. บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จาํกดั 
23. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 38. บริษทั นวทวปี จาํกดั 
24. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 39. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
25. บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 40. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 19 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

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 ภคภาสน์วิวฒัน์ X  

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ X  

8. นายวอลเตอร์ ทสั X  

9. นายอดิล อาซิส ชอดร้ี X  

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X //  

11. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี X // B X 

12. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ X / A XX // 

13. นางนุสรา รุนสาํราญ  X 

14. นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ  X 

15. นายพีระพฒัน์ เมฆสิงห์วี  X / 

16. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  X 

17. นายวิเชียร เมฆตระการ  X 

18. นายพิรัส ประดิษฐวณิช  X 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2559   

 นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ X  

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ                        XX   รองประธานกรรมการ                 X   กรรมการ 
    ///    ประธานกรรมการบริหาร                                   //    รองประธานกรรมการบริหาร         /    กรรมการบริหาร 
    A     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่         B     รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 15 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของธนาคารธนชาต (บริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

นายบันเทงิ  ตนัติวทิ   

ประธานกรรมการ  
(กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร)  

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้น เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ แลว้ - 

นายศุภเดช  พนูพพิฒัน์   

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคดัสรรประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้น เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ แลว้ - 

 
 

นายเกยีรติศักดิ์ มีเ้จริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545 

อายุ 70 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Arts in Theoretical Economics, Keio University, Tokyo, Japan 
 - Bachelor of Science in Finance, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - 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  



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 15 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2543 - 2556 - กรรมการอิสระ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
2553  - 2554 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
   ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2548 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ธารารมณ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 
2543 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บริษทั ประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน) 

 
 

นายณรงค์ จิวงักรู  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ 

  คดัสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการอสิระ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545 

อายุ 72 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
 - ประกาศนียบตัร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 1/2559 
 - ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2559 
 - ประกาศนียบตัร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2559 
 - 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) 
 Asian Institute of Management, Philippines 
 - Management Development Program (ปี 2525) 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 15 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 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 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2543 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โมเมนตั้ม บี บี เอส จาํกดั 

 
 

นายสถาพร ชินะจิตร  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งต้ัง 19 กรกฎาคม 2550 

อายุ 68 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 

ประวติัการอบรมที่เกีย่วกบับทบาทหน้าที่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
 - สมัมนาการประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 5 (Thailand’s 5th 

National Conference on Collective Action against Corruption) ภายใตห้วัขอ้ “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 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 15 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2553 - 2554 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
2549 - 2554 - กรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท สถาบนัการใชแ้ละเช่ือมต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม กทช. 
2542 - 2554 - นายทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 
 

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 26 มีนาคม 2552 

อายุ 70 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 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2550 - 2559 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จาํกดั (มหาชน) 
  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 
2549 - 2556 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2539 - 2556 - กรรมการตรวจสอบ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
2553 - 2554 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
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) 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 15 

2549 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
2539 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 
 

นายร็อด ไมเคลิ เรโนลด์  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการคัดสรรประธาน 

  เจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 15 มกราคม 2556 

อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, York University, Toronto, Canada 
 - Bachelor of Science in Engineering, Queen’s University, Ontario, Canada 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ Euromoney Training 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - Euromoney Asia Corporate Governance Program (ปี 2555) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2526 - 2559 - Various executive positions at The Bank of Nova Scotia 
2555 - 2558 - Senior Independent Director, C.H. Bailey Public Limited Company  
2552 - 2556 - Director, Tulsa Inspection Resources Limited Liability Company 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2552 - ปัจจุบนั - Director, Logarithmics Limited 

 
 

นายวอลเตอร์ ทสั  กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2558 

อายุ  45 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  

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ The Hong Kong Institute of Bankers 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - Regulator’s Perspective - Account Opening, KYC Information Collection and 

Financial Inclusion (ปี 2559) 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 15 

  - Trends and Updates on Credit Risk Regulations and Requirements: Impact on 
Banking and Finance Sector of HK and China (ปี 2559) 

  - Resolution Regime for Financial Institutions in Hong Kong (ปี 2558) 
  - Implementation of Basel III in Hong Kong and Regulatory Requirements (ปี 2558) 
  - Corporate Governance for AIs (ปี 2557) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2557 - 2559 - Vice President, CFO & Corporate Development, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia 
2554 - 2557 - Vice President, Strategic Transactions and Review, The Bank of Nova Scotia 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั - Director, Scotia Securities Asia Limited 
  - Chief Operating Officer & CFO, Global Banking and Markets, Asia Pacific,  

The Bank of Nova Scotia 
2557 - ปัจจุบนั - Director, Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong 

 
 

นายอดิล อาซิส ชอดร้ี กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559 

อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of International Law and Banking, Asian Studies,  
Columbia University in the City of New York 

 - Bachelor of Arts, English and Political Science, Rutgers University,  
New Brunswick 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ The Institute of Banking & Finance Singapore (IBF) 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - The Capital Markets and Financial Advisory Services Examination  

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

 The National Association of Securities Dealers (NASD) 
 - The Series 7 Exam (General Securities Representative Examination) (ปี 2529) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 15 

2547 - ปัจจุบนั - Vice President and Head Regional Credit Markets,  
The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore 

 
 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี   

รองประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้น เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ แลว้ - 

 
 

นายปีเตอร์ คลฟิฟอร์ด เบสซ่ี รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2557 

อายุ  56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelor of Business Administration, University of New Brunswick, Canada 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ Ivey Executive Program 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - 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 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 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 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 15 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ  

กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้น เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ แลว้ - 

 
 

นางนุสรา รุนสําราญ รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกจิลูกค้ารายใหญ่ 1 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545 

อายุ 58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - 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) 
 สถาบนัวทิยาลยัการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 7 (วตท. 7) 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. 22) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2540 - 2557 - กรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2540 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 15 

นายปิยะพงศ์ อาจมังกร รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารการลงทุน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2548 

อายุ  59 ปี 

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

  - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
2549 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
2541 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

 
 

นายอนุวตัิร์ เหลอืงทวกีลุ  รองกรรมการผู้จัดการ - กลยุทธ์การเงนิ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2552 

อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 - วทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาบญัชี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559 
 - 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 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 15 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
2555 - ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวร์ิคส จาํกดั 

 
 

นายเอ้งฮัก นนทกิาร  รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารเงนิและตลาดทุน* 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2554 

อายุ 60 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2549 - 2554 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
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 

หมายเหตุ * นายเอง้ฮกั นนทิการ รองกรรมการผูจ้ดัการ - บริหารเงินและตลาดทุน เกษียณอายกุารทาํงาน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
 ** นายเอง้ฮกั นนทิการ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

ธนชาต จาํกดั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 15 

นายสนอง คุ้มนุช  รองกรรมการผู้จัดการ - เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกจิขนาดเลก็ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ผูแ้นะนาํการลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์
 PacRim Group 
 - LEADERSHIP GREATNESS 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - Anti-Corruption for Executives 
 บริษทั กริดบิสซิเนสโซลูชัน่ส์ จาํกดั 
 - ผูน้าํการเปล่ียนแปลงระดบัสูง 
 ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - จิตวทิยาผูน้าํสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2553 - 2558 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

 
 

นายเซียด เอลิ-โฮส รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

อายุ 61 ปี 

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

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ Canadian Securities Course 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร The Bank of Nova Scotia 
 -  Anti-Corruption 
 - Anti-Money Laundering 
 - Operational Risk 
 - Integrity and Privacy 
 - Global Sanctions 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 15 

 - Information and Cyber Security 
 - Managing High Risk Customers 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2556 - 2558 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - บริหารความเส่ียง ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2551 - 2556 - Vice President, The Bank of Nova Scotia 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2558 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

 
 

นางสาววศิาลศรี นิโลดม  รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกจิลูกค้ารายใหญ่ 2 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 - บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 21 (วตท. 21) 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 - ปริญญาบตัร ปรอ.หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 24 
 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 5 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - Anti-Corruption for Executives 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 - หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหาร รุ่นท่ี 2/2557 
 - BANK GUARANTEE และ STAND BY L/C และกฎระเบียบขอ้บงัคบันานาชาติ  

รุ่นท่ี 3/2556 
 - ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญติัปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญติัการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สาํหรับผูบ้ริหารงานสาขา 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2556 - 2558 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2542 - 2556 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 15 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  
2558 - ปัจจุบนั - กรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทั พนัธมิตร ซีเอสอาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
  - กรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทั มนัน่ี เอม็ จาํกดั 

 
 

นายบุญเลศิ สินสมบัต ิ  รองกรรมการผู้จัดการ - ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558 

อายุ 48 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Computer & Engineering Management), Assumption University 
 - วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ PacRim 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร -  Leadership Great Leader Great Team Great Result 
 GE Capital 
 - Executive Information Leadership Program - USA 
 Thai Banking Association 
 - Banker Managerial Training 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2541 - 2558 - หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 

 

นายประพนัธ์ อนุพงษ์องอาจ  รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกจิสินเช่ือรถยนต์ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 9 กนัยายน 2559 

อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 - วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)  

รุ่น 22/2557 
 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2546 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 15 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2557 - 2559 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - ธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2553 - 2557 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - พฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีมีหลกัประกนัและธุรกิจเงินฝาก 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
2553 - ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 
 

นายวลิเลยีม จอร์จ ซาอดิ รองกรรมการผู้จัดการ - Chief Administrative Officer 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 4 พฤศจิกายน 2559 

อายุ  44 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Queen’s University, Kingston, Canada 
  - Bachelor of Commerce, Dalhousie University 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ ไม่มี 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2558 - 2559 - Managing Director, Structural Cost Transformation, Scotiabank 
2554 - 2558 - Managing Director and Head of Greater China, Scotiabank 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 
 

 
 

นางภิตติมาศ สงวนสุข ผู้อาํนวยการอาวุโส - วางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงนิ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2559 

อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ - หลกัสูตร IFRS Toronto, Canada 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - หลกัสูตร Fundamental Practice for CFO 
  



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 15 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2557 - 2559 - ผูอ้าํนวยการอาวโุส บญัชี ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2551 - 2556 - Vice President ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 
 

นายเปรมศักดิ์ จิตรประภาภรณ์ ผู้อาํนวยการ - บัญชี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2559 

อายุ 40 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าที ่ - หลกัสูตร IFRS Toronto, Canada 
และทกัษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2554 - 2559 - รองผูอ้าํนวยการ วเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงินและ BNS Support  

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 

 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบิัตงิานของบริษทัฯ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต 

อายุ 54 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูต้รวจสอบบญัชี (CPA) 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- กระบวนการใหม่ ในการขอรับรองเขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

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 
ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Positive and Creative Thinking for Smart Auditors รุ่นท่ี 1/2556 

 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 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 3 

2554 - FSVP ผูจ้ดัการบริหารงานอาํนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2550 - 2554 - FSVP ผูจ้ดัการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของ
บริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ 

นางสาวกวติา บุญพจนสุนทร ผู้อาํนวยการอาวุโส หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและข้อบังคบั ธนาคารธนชาต 

อายุ 49 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) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Chartered Financial Analyst Candidate, Association for Investment and Research, the Institute 

of Chartered Financial Analysts, USA 

ประวตัิการอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละ
ทกัษะของการเป็นหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ
ปฏิบตัิงาน 

- พระราชบญัญติัการปฏิบติัเพื่อความร่วมมือระหวา่งประเทศ (FATCA) สาํนกัอาํนวยการ 
ดา้นกฎหมาย กกร. 

- Risk and Compliance Solution for Banking  บริษทั รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติังานดา้นธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์(Compliance 

Officer) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 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 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
- ความรู้ดา้นกฎระเบียบในตลาดตราสารหน้ี Bond Regulatory Updates 
สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- มาตรฐานการบริหารความเส่ียง และเงินกองทุนตามแนวทาง Basel 
- หลกัสูตรการเตรียมการเพื่อรับการประเมินสาํหรับสถาบนัการเงิน (Financial Action Task Force: 

FATF) 
- หลกัสูตร Credit Risk Management (Concept & Framework) ปี 2558 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์สาํหรับผูรั้บผดิชอบในหน่วยงานกาํกบัดูแล

และปฏิบติัการ ประจาํปี 2558 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 3 

ชมรมผูต้รวจสอบภายใน และ สภาหอการคา้ไทย 
- กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบนัการเงิน ปี 2558 
The Asia Business Forum 
- Corporate Legal Counsel Asia, Singapore 
- Thai Tax Forum, Thailand 
PacRim Group 
- Leadership Greatness 
- The 7 Habits of Highly Effective People Forum 
- The 4 Roles of Leadership 
Marcus Evans 
- Blue Ocean - Developing New Approach to Tackle Competition, Thailand 
- Operational Risk Managements, Singapore 

การเป็นกรรมการในบริษทัอืน่ ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2550 - 2557 - Senior Vice President, Head of Legal & Compliance and Internal Audit, Allianz Ayudhya Life 
Public Company Limited 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของ
บริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 



เอกสารแนบ 4 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

คาํย่อ 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯ 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) บล. ธนชาต 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั บลจ. ธนชาต 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ธนชาตประกนัภยั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เอม็บีเค ไลฟ์ 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ราชธานีลิสซ่ิง 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บบส. เอน็เอฟเอส 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั บบส. แม๊กซ์ 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั บบส. ทีเอส 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั เนชัน่แนลลีซซ่ิง 
บริษทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ธนชาตเทรนน่ิง 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั ธนชาตโบรกเกอร์ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั ทีเอม็ โบรคเกอร์ 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั เอม็ที เซอร์วสิ 2016 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย สโกเทียแบงก ์
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย 
บริษทั พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บมจ. พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน กองทุนฟ้ืนฟฯู 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลท. 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั คปภ. 
สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาํนกังาน ป.ป.ช. 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั สาํนกังานอีวาย 
พระราชบญัญติั พ.ร.บ. 
สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ 
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