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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 9 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ึงบริษทัในกลุ่มธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ  1) ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจประกนั 
ธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ และธุรกิจลีสซ่ิง และ  2) ธุรกิจสนบัสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพฒันา
ฝึกอบรม โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลัก จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจ 
และการด าเนินงานอย่างชดัเจน และด าเนินธุรกิจอย่างส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงิน 
ของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาตเป็นหลกั โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจ 
แต่ละบริษทัได ้ดงัน้ี 

บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิทางการเงนิ ได้แก่ 

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

2. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจอ่ืนท่ี ธปท. อนุญาต ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้
ประกนัวนิาศภยั การเป็นนายหนา้ประกนัชีวติ และธุรกิจหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุน
ส่วนบุคคล การคา้และจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี การใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์และการเป็นผูค้า้
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทองค า 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 (Full Service) ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง 

4. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งธนาคารธนชาต   (ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 75) 
กบัธนาคารออมสิน (ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงถือวา่เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการค าแนะน าไดอ้ยา่งครบวงจร 

5. บริษัท ธนชาตประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการประกนัภยั โดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกนั
วนิาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด และธุรกิจ
การลงทุน 

6. บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ โดยใหบ้ริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล 
รับประกนัชีวติกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน ตลอดจนความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ ส าหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั 
และองค์กรทัว่ไป โดยผ่านช่องทางการขายของบริษทั ประกอบดว้ย ช่องทางการขายผ่านบริษทันายหนา้นิติบุคคล (Broker) 
ไดแ้ก่ ทีเอม็ โบรคเกอร์ และนายหนา้นิติบุคคลรายอ่ืน ๆ ช่องทางการขายผา่นกลุ่มพนกังานของบริษทั ช่องทางการขายผ่านทาง



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 9 

อิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการขายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาตหรือบริษทัย่อยซ่ึงอยู่ภายใตธ้นาคาร 
ธนชาต 

7. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จ ากดั ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์โดยปัจจุบนัไม่มีธุรกิจใหม่ คงเหลือเฉพาะสัญญาเช่าซ้ือ
เดิมเท่านั้น 

8. บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือสัญญาเช่าทาง
การเงินในตลาดรถยนต์ทั้ งใหม่และเก่า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และมุ่งเน้นรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถกระบะ  
รถแท็กซ่ี รถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ รวมถึงประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลีสซ่ิงท่ีเป็นธุรกิจหลกัของราชธานีลิสซ่ิง 

9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด  ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร    

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ของสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคาร
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมาบริหาร 

12. บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี
ต่อนายทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสนับสนุน ได้แก่ 

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั ใหบ้ริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัและนายหนา้ประกนัชีวิต ให้บริการงาน
ทะเบียนและต่อภาษีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต แนะน าผลิตภณัฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารธนชาต ต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตส์ าหรับลูกคา้เช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารธนชาต โดยครอบคลุมถึงการติดตาม
ภาษี การเรียกเก็บภาษี ค่าเบ้ียประกนัภยั และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง บริการทวงถามหน้ีเฉพาะงานติดตามการต่อภาษีรถยนต์
ประจ าปี และต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ส าหรับลูกคา้เช่าซ้ือของธนาคารธนชาต ซ่ึงครอบคลุมถึงการติดตามภาษี  
การเรียกเก็บภาษี ค่าเบ้ียประกนัภยั และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกนัชีวิตและ
ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากัด ประกอบธุรกิจด้านงานบริการต่าง ๆ ให้แก่ธนาคารธนชาตและ 
บริษทัในกลุ่มธนชาต เช่น บริการท าความสะอาด รักษาความปลอดภยั รับ-ส่งเอกสาร ให้เช่ารถ และจดัหาพนกังาน Outsource 
เป็นตน้ 

5. บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  
โดยแนะน าหรือน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้าของกลุ่มเอ็มบีเค กลุ่มลูกค้าของบริษัท 
ในกลุ่มธนชาต กลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทผู ้ถือหุ้น โดยไม่รวมถึงธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยซ่ึงอยู่ภายใต ้
ธนาคารธนชาต และการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต บริษทัในกลุ่มเอม็บีเค คู่คา้ 
พนกังานของบริษทัคู่คา้ และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเป็นนายหนา้ประกนัภยัหรือตวัแทนประกนัภยั 
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6. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการงานดา้น Back Office และ Business Support แก่บริษทั 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

7. บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด  ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต 
รวมทั้งประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยัและประกนัชีวติตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ความเป็นมา การเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีส่ าคัญ 

บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2517 ในช่ือ บริษทั  
ลีกวงม้ิง ทรัสต์ จ ากดั ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ธนชาติ จ ากดั ในปี 2523 โดยมุ่งเนน้ธุรกิจเงินทุนและ
บริการทางการเงินอ่ืน ๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2540 ไดแ้ยกธุรกิจหลกัทรัพยอ์อกจากบริษทัฯ  
ไปด าเนินธุรกิจในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาติ จ ากดั” ตามนโยบายของทางการ และบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั
เงินทุน ธนชาติ จ ากดั (มหาชน)” 

การด าเนินการตามนโยบายสถาบันการเงนิ 1 รูปแบบ (One Presence) 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัโดยผ่านทาง ธปท. ให้ด าเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลงั โดยไดท้ าการโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเช่ือ 
ไปยงัธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม ส่งผลให้ธนาคารธนชาตเป็นเพียงบริษทัแห่งเดียวในกลุ่มธนชาตท่ีด าเนินธุรกิจ
สถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลงัในปี 2549 ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ 
เปล่ียนสถานะจากบริษทัเงินทุนเป็นบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) พร้อมทั้งได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั  
ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)” 

การจดัตั้งกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต ตามเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 

จากท่ีสถาบนัการเงินมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม
ความยืดหยุ่นและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธปท. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) เพ่ือเป็นการพฒันาการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงิน  
ซ่ึงบริษทัฯ ได้ยื่นค าขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดย ธปท. ได้อนุญาตการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์
การก ากบัแบบรวมกลุ่ม เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2549 มีบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีประกอบธุรกิจทาง 
การเงินและเป็นผูถื้อหุน้บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2550 กลุ่มธนชาตไดป้ระกาศแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษทัในกลุ่ม 
โดยใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินในกลุ่มธนชาตแทนบริษทัฯ 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยีเข้าร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มธนชาต 

สโกเทียแบงกไ์ดเ้ลง็เห็นศกัยภาพในการเติบโตและการแข่งขนัของธนาคารธนชาต และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน
กบัทีมบริหารมืออาชีพของกลุ่มธนชาต จึงไดจ้ดัท าขอ้ตกลงกับบริษทัฯ เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นด าเนินธุรกิจในธนาคารธนชาต
ภายใตค้วามเห็นชอบจาก ธปท. โดยในปี 2550 สโกเทียแบงก์ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และต่อมาในปี 2552 ได้ซ้ือหุ้นธนาคารธนชาตจากบริษทัฯ เพ่ิมเติม จนเป็นผูถื้อหุ้น 
ในธนาคารธนชาต คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด และบริษทัฯ ถือหุ้นในธนาคารธนชาต  
ณ ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ 50.92 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมาสโกเทียแบงก์ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการสนับสนุนการด าเนินกิจการและการส่งผูแ้ทนท่ีมีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มาร่วมเป็นผูบ้ริหารในธนาคารธนชาต  
เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัใหก้บัธนาคารธนชาตเป็นอยา่งมาก โดยต่อมาสโกเทียแบงกไ์ดเ้ปล่ียน
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ให้ Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษทัในกลุ่มของสโกเทียแบงก์) เป็นผูถื้อหุ้นธนาคารธนชาตแทน เม่ือวนัท่ี  
2 พฤศจิกายน 2554 

การเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพือ่รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต 

ดว้ยกลุ่มธนชาต ไดเ้ล็งเห็นความลงตวัของการรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางจ าหน่ายและการบริการ และการผสมผสานท่ีลงตวัของสินทรัพย ์ในตน้ปี 2553 ธนาคาร 
ธนชาตจึงไดเ้ขา้ประมูลซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุน 
ฟ้ืนฟูฯ”) ในจ านวนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถืออยู่ทั้ งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.58 และเป็นผูช้นะการประมูลดังกล่าว โดยธนาคาร 
ธนชาตไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ซ่ึงต่อมา 
ธนาคารธนชาตได้ท าการซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ พร้อมท าการเสนอซ้ือหุ้นทั้ งหมดของธนาคาร 
นครหลวงไทยจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน จนท าใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ ตลท. ได้ประกาศให้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ใน ตลท. โดยสมคัรใจ ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 

ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ไดร่้วมกนัเสนอโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต ซ่ึง ธปท. ไดป้ระกาศให้ความเห็นชอบโครงการดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 
อนัเป็นการด าเนินการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ท่ี ธปท. ประกาศ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงและ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของระบบสถาบนัการเงิน หลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดท้ าการโอนกิจการทั้งหมด
ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต พร้อมหยดุการประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 
ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นธนาคาร 
นครหลวงไทยท่ีประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นไดก่้อนท่ีจะท าการเลิกบริษทั โดยมีผูถื้อหุ้นจ านวนหน่ึงไดเ้สนอขายหุ้น
ธนาคารนครหลวงไทยให้กบัธนาคารธนชาต ท าให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งส้ินคิดเป็น 
ร้อยละ 99.98  ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด หลังจากนั้ นธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น  
“บริษทั สคิบ จ ากดั (มหาชน)” และเลิกบริษทั เม่ือเดือนธนัวาคม 2554 และไดท้ าการจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี  
20 เมษายน 2558 

เหตุการณ์ส าคญัในปี 2561   

  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 1,515 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงการ
จ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท หรือจ านวน 1,048 ลา้นบาท รวมเป็น
จ านวนเงินปันผลท่ีจ่ายของปี 2560 ทั้งส้ินหุน้ละ 2.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,563 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงิน 
ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท โดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 จ านวนหุ้น 
ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 79,296,648 หุ้น และเม่ือรวมกบัหุ้นท่ีซ้ือคืนระหวา่งวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง 9 สิงหาคม 2558 จ านวน 
41,350,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน 120,646,648 หุน้ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของโครงการซ้ือหุ้นคืน
จ านวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400 ลา้นบาท ซ่ึงส้ินสุดโครงการแลว้ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 
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413,500,000 บาท ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ซ่ึงมีผลท าให้ทุนจดทะเบียน
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ลดลงจาก 12,064,797,030 บาท เป็น 11,651,297,030 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 
2561 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี  
9 ตุลาคม 2561 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 

รางวลัในปี 2561 

 ธนาคารธนชาตไดรั้บรางวลั “Best Bank for Auto Financing Thailand 2017” จากนิตยสาร Global Banking & Finance 
Review ซ่ึงเป็นนิตยสารดา้นธุรกิจการเงินและการธนาคารชั้นน าของประเทศองักฤษ โดยมีส านกังานอยูท่ี่ลอนดอน มีทีมนกัวจิยั
ในการวจิยัขอ้มูลเพ่ือจดัอนัดบัทางการเงินใหก้บัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทัว่โลก 

 ธนาคารธนชาตไดรั้บมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “ช่ืนชม เชิดชู คนดีสีส้ม” จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
เพื่อช่ืนชมพนกังานธนาคารธนชาต สาขาถนนอุดรดุษฎี อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี ท่ีไดช่้วยเหลือนางสาวโสภาวลัย ์
แซ่ล้ิม อาย ุ74 ปี แม่คา้ขายกุยช่าย ให้รอดพน้จากการสูญเสียเงินจ านวน 500,000 บาท ให้กบักลุ่มมิจฉาชีพปลอมสลากกินแบ่ง
รัฐบาล รางวลัท่ี 1 ซ่ึงถือเป็นนโยบายหลกัของธนาคารธนชาตท่ีปลูกฝังให้พนักงาน “ยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง” (Customer 
Centric) โดยค านึงถึงประโยชน์และความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกคา้อยา่งสูงสุด 

 ธนาคารธนชาตไดรั้บรางวลั The Asian Banker Thailand Country Awards 2018 สาขา “The Best Automobile 
Lending Product of the Year” ในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมดา้นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์ซ่ึงสินเช่ือรถยนตธ์นชาตไดรั้บรางวลั
ดงักล่าวติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 แลว้ จาก The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย มีส านกังานใหญ่
ตั้งอยูท่ี่ประเทศสิงคโปร์ 

 บล. ธนชาต ได้รับรางวลั SET Awards 2018 ประเภท “บริษทัหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการอนุพนัธ์” 
(Outstanding Derivatives House Awards) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีมีความสามารถในการด าเนินงานดา้น 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีโดดเด่นและมีคุณภาพการบริการท่ีดี พร้อมบทวิเคราะห์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจดัโดย ตลท. ร่วมกบัวารสารการเงิน
ธนาคาร 

 บลจ. ธนชาต ไดรั้บรางวลั “Morningstar Awards 2018 ประเภทกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตราสารแห่งหน้ี” ไดแ้ก่ 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) นบัเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั (ปี 2558 - 2561) และยงัเคยไดรั้บรางวลั
ดงักล่าวเม่ือปี 2556 ซ่ึงจดัข้ึนโดย ตลท. สมาคมบริษทัจดัการลงทุน และบริษทั มอร์น่ิงสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 บลจ. ธนชาต ไดรั้บรางวลั SET Awards 2018 ประเภท “บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset 
Management Company Awards) เป็นปีท่ี 6 ติดต่อกนั (ปี 2556 - 2561) ซ่ึงจดัโดย ตลท. ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

 บลจ. ธนชาต ไดรั้บรางวลั Money & Banking Awards 2018 “รางวลัเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (Best 
Mutual Fund of the Year 2018) ประเภทกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตราสารหน้ี (RMF Fixed Income)” ไดแ้ก่ กองทุนเปิด 
ธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) จดัโดยวารสารการเงินธนาคาร ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้กบักองทุนรวมท่ีมีผล
การด าเนินงานยอดเยีย่มในรอบปี 

 ธนชาตประกนัภยั ไดรั้บรางวลั “บริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีมีการบริหารงานดีเด่น อนัดบัท่ี 1 ประจ าปี 2560” จาก คปภ. 
เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั และเป็นปีท่ี 7 ท่ีไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรติน้ี ซ่ึงรางวลัดงักล่าวถือไดว้่าเป็นรางวลัสูงสุดของผูป้ระกอบ
ธุรกิจประกันภัย ท่ีสะท้อนถึงศักยภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 9 

ความมัน่คงทางการเงิน ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างย ัง่ยืนต่อไป 
ในอนาคต และสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่จะไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1) บริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีถืออยู ่
 2) บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 

นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตมุ่งขบัเคล่ือนและพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือกา้วไปสู่องคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงและมีความคล่องตวั พร้อมรับ
กบัการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ (Customer Experience) และการเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) ของลูกคา้  
ดว้ยผลิตภณัฑ์ บริการ และนวตักรรมทางการเงินท่ีครบและครอบคลุม ผ่านช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เพื่อเติมเต็ม 
ทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ในยุคดิจิทลั ภายใตว้ิสัยทศัน์ “เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินช้ันน าในการให้บริการทาง
การเงินทีค่รบและครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและค าแนะน าที่เป็นเลิศ” 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 แนวคิดหลกั คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking) การสร้าง 
คุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้กบัลูกคา้โดยมีลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centricity) ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบโจทย  ์
ความตอ้งการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และการร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงาน เพ่ือส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศให้กับลูกค้า 
(Collaboration) 

นอกจากความเขม้แขง็อนัเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกนัภายในกลุ่มธนชาตแลว้ กลุ่มธนชาตยงัมีสโกเทียแบงกเ์ป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจส าคญัท่ีให้ความสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีและต่อเน่ือง ทั้งความรู้ ความเช่ียวชาญ และนวตักรรมทางการเงินสมยัใหม่ซ่ึง
เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันาระบบและกระบวนการท างาน การพฒันาดา้นไอที นวตักรรม และบริการทางการเงินของ
กลุ่มธนชาตให้ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น ระบบงานของงานขายและงานบริการ (CRM Tools for Sales & Service) ซ่ึงเป็น



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 9 

ระบบงานส าคญัท่ีเพ่ิมความสามารถในการให้ค  าปรึกษา แนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ ระบบ  
LEAP for Internet Banking และ Mobile Banking ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัยซ่ึงช่วยผลักดันให้ธนาคารธนชาต 
กา้วสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นน า สามารถเขา้ถึงและรองรับวิถีการใชชี้วิต (Lifestyle) ของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป และระบบ  
LOS (Loan Origination System) ซ่ึงเป็นระบบงานอนุมติัสินเช่ือท่ีทนัสมยั ยกระดบัคุณภาพการอนุมติัสินเช่ือของธนาคาร  
ธนชาตให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และลดความเส่ียงอนัเกิดจากปัญหาหน้ีดอ้ยคุณภาพ รวมไปถึงการพฒันาระบบ Credit Scoring  
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินสินเช่ือและบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้อนัน ามาซ่ึงความพึงพอใจและประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ ตลอดจนเพ่ิมจ านวนการถือครอง
ผลิตภณัฑแ์ละสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธนาคารธนชาต 

ในปี 2562 กลุ่มธนชาตมีนโยบายและแนวทางการบริหารงานท่ีเนน้การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามหลกัการท างานท่ีรวดเร็วและ
คมชัด (Fast and Focused) โดยยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางและค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัสูงสุด และให้
ความส าคญักบัการรักษาความเป็นท่ีหน่ึงในตลาดสินเช่ือรถยนต ์การพฒันาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME) การเพ่ิมจ านวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) และการยึดมัน่
กบัวฒันธรรมองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเขม้งวด ทั้งน้ี กลุ่มธนชาตไดว้างกลยุทธ์และทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การปรับผงัผูบ้ริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ให้สอดรับกบัแผนธุรกิจ และ Customer Journey เพื่อให้สามารถน าเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในทุกช่องทางการ
ใหบ้ริการของกลุ่มธนชาต 

2. การขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยขอ้มูล (Data Driven Organization) โดยน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ  
ทั้งในรูปของการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ (Acquisition) การรักษาฐานลูกคา้เดิม (Retention) และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัลูกคา้ (Deepening) 

3. การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ (End-to-End Process) ให้มีความคล่องตวั 
(Agility) พร้อมทั้งน าระบบอตัโนมติั (Automation) มาใชใ้นกระบวนการท างาน เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ไดร้วดเร็วและแม่นย  า
ยิง่ข้ึน 

4. การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (People Development) ใหมี้ความเป็นมืออาชีพและสามารถให้ค  าปรึกษาดา้นการเงิน
ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด โดยเน้นพฒันาความรู้และทกัษะใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเพ่ิมทกัษะ (Up-skill) 
และการปรับเปล่ียนทกัษะ (Re-skill) ของพนักงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางการเงินในยุคดิจิทลัท่ีมีความซบัซอ้น 
มากข้ึนและโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป 

นอกจากนั้น กลุ่มธนชาตไดส่ื้อสารกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจให้กบัพนกังานทุกระดบัในทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือให้พนกังาน
ทุกคนมีความมุ่งมัน่ร่วมกนัและลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงัเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ ท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัปรัชญาในการท าธุรกิจ (Business Philosophy) 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ในบุคลากร กลุ่มธนชาตมีความเช่ือวา่บุคลากรเป็นทรัพยสิ์นท่ีทรงคุณค่ามากท่ีสุด และตระหนกัวา่การ
เติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถและความซ่ือสตัยข์องบุคลากรของกลุ่มธนชาต 

2. อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มธนชาตให้ความส าคญักบัการบรรลุถึงความเป็นเลิศอยา่งจริงจงั เรามีการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ โดยผา่นการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในดา้นเทคโนโลย ี

3. ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสงัคม กลุ่มธนชาตมีความใส่ใจอยา่งมากในการรับผิดชอบต่อสงัคม 
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นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีถือหุน้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบัท่ีมีอ านาจควบคุม
กิจการ (มากกวา่ร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้) โดยมีแนวทางบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ดงัน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ าทุกปี และใหบ้ริษทั
ลูกทุกบริษทัจดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอให้บริษทัแม่พิจารณาว่ามีแนวทางด าเนินธุรกิจสอดรับกบั
นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจ า 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจ 

โดยในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ  
ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณ ประจ าปี 2561 - 2563 

การดูแลการประกอบธุรกจิบริษัทลูก 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัลูกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

บริษทัลูกของธนาคารธนชาต 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัลูกของธนาคารธนชาตรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร  
และมีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

บริษทัในกลุ่มธนชาต 

สายการเงินของบริษทัฯ และของธนาคารธนชาต จดัท าสรุปงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

การรวมศูนย์งานสนับสนุน 

เป็นการรวมงานสนบัสนุนท่ีแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาตตอ้งใชบ้ริการไว ้ณ บริษทัใดบริษทัหน่ึง แลว้ให้บริการแก่บริษทั 
ในกลุ่มธนชาตทั้งหมด เพ่ือเป็นการจดัการใหมี้การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นความเช่ียวชาญของพนกังาน
ผูป้ฏิบติังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยดัในเร่ืองอตัราพนกังาน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การรวมศูนยง์าน
สนับสนุนในกลุ่มธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพฒันาระบบงานและระเบียบค าสั่ง งานก ากับ
กฎระเบียบและข้อบังคับ งานปฏิบัติการ  งานควบคุมธุรกิจ งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการและจัดซ้ือทรัพย์สิน  
งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายย่อยและงานตวัแทนเรียกเก็บหน้ี โดยพิจารณาปฏิบติัตามกฎหมายและ
ประกาศของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การก ากบัดูแลกจิการบริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญด้านการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
อย่างเหมาะสม โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบติังาน รวมถึงแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้มีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยา่งเหมาะสม (Check & Balance)  
และจดัใหมี้ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมธุรกิจท่ีด าเนินการและการปฏิบติัท่ีส าคญั เปิดเผย
ใหพ้นกังานทุกคนสามารถศึกษาท าความเขา้ใจไดต้ลอดเวลา 

ดา้นการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารธนชาตและของบริษทัฯ เป็นทีมงานท่ีท าการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ระบบงานท่ีก าหนด และการตรวจสอบ 
ความผิดพลาด บกพร่องในการปฏิบติังาน พร้อมเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance) ของธนาคารธนชาตและบริษทัในกลุ่ม เป็นหน่วยงานติดตามศึกษา
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีกลุ่มธนชาตด าเนินการอยู่เผยแพร่ 
ให้พนักงานท าความเขา้ใจ ตลอดจนก ากบัดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการประกาศก าหนด 

การก ากบัดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ี
ก ากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระ 
จากฝ่ายจดัการของแต่ละบริษทั เพ่ือให้แต่ละบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิผล รวมถึง 
สอบทานให้มีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง โดยในการก ากบัดูแลบริษทัในกลุ่ม หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารธนชาตและ
ของบริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปผลการตรวจสอบของบริษทัในกลุ่ม และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานทางการท่ีก ากบั
ดูแลการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนถึงแนวทาง 
การด าเนินการ 

ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการ  
ทั้งในระดบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจดัโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
(รวมกรรมการอิสระ) กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีทางการ
ประกาศก าหนด นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณ ประกาศให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานในกลุ่มธนชาตถือปฏิบัติ  โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ท าการท่ี เป็นการขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีระบบการดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตมีการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการจดัให้
มีการจดัการความเส่ียงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีอาจตอ้งการการสนับสนุนทางการเงิน 
หรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงมีการจดัท ารายงานสถานะความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัในกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ไดจ้ดัท าตามแนวทางท่ี ธปท. ก าหนด 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัจากงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  2560  
และ  2559  มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 
  

  
  

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

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 257 0.58 238 0.56 220 0.54 

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

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

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

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

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

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

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้       

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

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตรา 
 ต่างประเทศ 310 0.70 665 1.56 459 1.13 

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

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 543 1.23 337 0.79 395 0.97 

ก าไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและ   

   ทรัพยสิ์นอ่ืน 588 1.33 52 0.12 (48) (0.12) 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,808 6.36 2,605 6.12 2,659 6.53 

รายไดเ้งินปันผล 502 1.14 557 1.31 496 1.22 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,540 3.48 1,388 3.26 1,321 3.24 

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

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

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์าม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งประกอบกิจการเป็นผูแ้นะน าซ้ือขายหน่วยลงทุน แนะน าเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์นายหน้าประกนัภยั/ประกนัชีวิต  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้ละดูแลรักษาหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 512 สาขา ส านักงานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร 
ธนชาตมีจ านวน 24 แห่ง แบ่งเป็น ส านักงานแลกเปล่ียนเงินภายในท่ีท าการสาขา หรือ Booth in Branch จ านวน 11 แห่ง 
ส านกังานแลกเปล่ียนเงินภายนอกท่ีท าการสาขา หรือ Stand Alone จ านวน 13 แห่ง เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั (Automatic 
Teller Machine: ATM) จ านวน 1,780 เคร่ือง เคร่ืองฝากและถอนเงินสดอตัโนมติั (Recycling Machine) จ านวน 25 เคร่ือง  
เคร่ืองฝาก ถอน และบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั (Multi-function) จ านวน 108 เคร่ือง และเคร่ืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝาก
อตัโนมติั (Passbook Update Machine) จ านวน 89 เคร่ือง 

กลุ่มผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้
ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีผลิตภณัฑ ์5 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 บริการด้านเงนิฝาก 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

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

 การตลาดและการแข่งขนั 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารธนชาตให้ความส าคัญกับการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารธนชาตเป็น
ธนาคารหลกั (Main Bank) รวมถึงพฒันาช่องทางการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว ลูกคา้สามารถท า
ธุรกรรมได้ดว้ยตนเอง เพื่อตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ท่ีตอ้งการความคล่องตวัมากข้ึน ธนาคารธนชาตจึงได้
น าเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากออมทรัพยบ์ญัชีฟรีเวอ่ร์ไลท์ ท่ีให้สิทธิประโยชน์ในการท าธุรกรรม เช่น สอบถามยอด ถอนเงินสด 
จากตู ้ATM ไดทุ้กตู ้ทุกธนาคาร ทัว่ไทย ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลและโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู ้ATM ธนาคารธนชาต 
บริการอินเทอร์เน็ตแบงก้ิง (Thanachart iNet) และบริการธนาคารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
(Thanachart Connect) ฟรีไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ซ่ึงเป็นบญัชีท่ีช่วยให้ลูกคา้ประหยดัค่าธรรมเนียมธุรกรรม กด ถอน โอน จ่าย 
ครบในบญัชีเดียว 

 บญัชีออมทรัพย ์e-SAVINGS เป็นบญัชีออมทรัพยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีใหด้อกเบ้ียสูง ตอบสนองวถีิการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยลูกค้าสามารถท ารายการได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา  
ผา่น Thanachart Connect หรือ Thanachart iNet โดยไม่จ ากดัจ านวนธุรกรรมฝาก ถอน 
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 นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกในการบริหารการออม ธนาคารธนชาตได้น าเสนอ
โปรโมชัน่บญัชีเงินฝากออมทรัพยด์อกเบ้ียสูง คือ ผลิตภณัฑ์เงินฝากออมทรัพย ์Ultra Savings อตัราดอกเบ้ียเทียบเคียงกบั 
เงินฝากประจ า โดยลูกคา้จะได้รับดอกเบ้ียสูง แต่ยงัคงได้รับความคล่องตัวในการถอนเงินด้วย และเพ่ือส่งเสริมแนวคิด 
การสนบัสนุนของภาครัฐท่ีตอ้งการให้เศรษฐกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและทัว่ถึง ธนาคารธนชาตไดอ้อกผลิตภณัฑเ์งินฝากใหม่ คือ 
บญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน (Basic Banking Account) เพ่ืออ านวยความสะดวกและเขา้ถึงบริการทางการเงินขั้นพ้ืนฐานแก่ผูถื้อบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐหรือผูมี้อายตุั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป เพ่ือใหไ้ดรั้บบริการทางการเงินทุกภาคส่วนอีกดว้ย 

กลุ่มที ่2 บริการด้านเงนิให้สินเช่ือ 

2.1 สินเช่ือธุรกจิ 

 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 สินเช่ือธุรกิจเป็นวงเงินสินเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือใชเ้สริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ 
ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการไดห้ลากหลายประเภทสินเช่ือ 

 1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ธนาคารธนชาตได้พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการสินเช่ือเพ่ือ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการตามมาตรการบญัชีเล่มเดียว ให้การสนับสนุนผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ญัชีเล่มเดียวตามมาตรการภาครัฐ 
โดยใหสิ้นเช่ือดอกเบ้ียต ่า โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ เงินให้
สินเช่ือโครงการ (Project Finance) เงินให้สินเช่ือเพ่ือการน าเขา้และส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็นท่ีปรึกษาดา้น
การเงิน เพ่ือช่วยให้ลูกคา้มีตน้ทุนทางการเงินอยา่งเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้งทางดา้นตลาดตราสารหน้ีและ
ตลาดทุน (Debt and Capital Market) เช่น การออกหุ้นกู ้การระดมทุนเพ่ือจดทะเบียนใน ตลท. เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยบริหารความเส่ียงแก่ลูกคา้ เช่น Interest Rate SWAP (IRS) เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียหรือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ไม่วา่จะเป็น Forward Contract, Foreign currency SWAP เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการบริหารจดัการดา้นการเงิน (Cash Management) โดยเสนอ
ผลิตภณัฑด์า้นการบริหารเงินสดท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 

 2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Banking) ส าหรับลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มนั้น ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้บริการสินเช่ือท่ีมีความยดืหยุน่หลากหลาย โดยจะพิจารณาให้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ
ราย เช่น โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร ระยะท่ี 2) เพื่อสนบัสนุนสินเช่ือธุรกิจใน
อตัราดอกเบ้ียพิเศษแก่ผูป้ระกอบการ SME ท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อเน่ือง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โครงการค ้าประกนัสินเช่ือ SMEs ทวีทุน 
(Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 6) ปรับปรุงใหม่ ช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ และมีความตอ้งการวงเงินสินเช่ือแต่
ขาดหลกัประกนั ให้มีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินมากข้ึน รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบั
ผูป้ระกอบการ และธนาคารธนชาตไดส้นบัสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้โครงการสินเช่ือสนบัสนุนผูป้ระกอบการ ตามมาตรการบญัชีเล่มเดียว ใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ญัชีเล่มเดียว
ตามมาตรการภาครัฐ โดยให้สินเช่ือดอกเบ้ียต ่า สินเช่ือเติมเต็ม (Top Up Facilities) ซ่ึงเป็นวงเงินพิเศษเพ่ิมเติมส าหรับลูกคา้
วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) เพ่ือใชห้มุนเวียนในกิจการ หนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) ส าหรับลูกคา้ธุรกิจ หรือลูกคา้
บุคคลท่ีมีความตอ้งการใชว้งเงินค ้ าประกนัสินเช่ือในการค ้าประกนัการด าเนินงานให้กบัหน่วยงานบริษทั ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการบริหารจัดการด้านการเงิน (Cash 
Management) โดยเสนอผลิตภณัฑด์า้นการบริหารเงินสดท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 
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 3) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก (SME-S) ธนาคารธนชาตมีโปรแกรมผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ SME-S ซ่ึงเป็นสินเช่ือวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท เพ่ือตอบสนองลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่วา่จะเป็นเงินกูร้ะยะยาว (Term Loan) วงเงินเบิกเกินบญัชี 
(O/D) วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N) และวงเงินหนงัสือค ้าประกนั (L/G) โดยขายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต เพื่อให้
สาขาธนาคารธนชาตเป็นผูดู้แลและให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษดา้นสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดเลก็ประจ าเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ (Loan Specialist) เขา้ท างานร่วมกบัสาขาธนาคารธนชาต เพ่ือให้การบริการลูกคา้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  การตลาดและการแข่งขนั 

 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก มีลูกคา้เป็นจ านวนมากและกระจายอยูท่ัว่ประเทศ ธนาคารธนชาตจึงออกแบบให้
ขั้นตอนการปฏิบติังานและนโยบายสินเช่ือให้เป็นไปตามแบบลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ย รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภณัฑ ์แบ่งเป็น 
3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจขนาดเลก็ ใน 3 กลุ่มใหญ่ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั กลุ่มแรก 
“SME ไดใ้จ” วงเงินสูงสุด 3 ลา้นบาท มุ่งเนน้กลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นเอกสารทางรายไดห้รือการพิสูจน์รายได ้โดยทางธนาคาร 
ธนชาตจะส่งเจา้หนา้ท่ีไปช่วยลูกคา้ในการประเมินรายไดข้องกิจการ กลุ่มท่ีสอง “SME Biz Smart” วงเงินสูงสุด 20 ลา้นบาท 
มุ่งเน้นลูกคา้ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทยทุ์กดา้นทางการเงิน ทั้งเงินฝาก สินเช่ือ ประกนัภยั ประกนัชีวิต ซ่ึงมาพร้อมกบั
อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต  ่ากวา่อตัราทัว่ไป กลุ่มท่ีสาม “SME บญัชีเดียว” วงเงินสูงสุด 20 ลา้นบาท มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้นิติบุคคลท่ีท า
บญัชีตามหลกับญัชีเล่มเดียว ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษร้อยละ 5 ในช่วงสองปีแรก 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้น ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งเนน้การ
พฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และน าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีครบวงจร ทั้ งผลิตภณัฑ์สินเช่ือ บริการด้านการคา้
ต่างประเทศ บริการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย เช่น โครงการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุน
ผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. (PTT Dealer Financing) เป็นความร่วมมือระหวา่ง Wholesale Banking ผูดู้แลลูกคา้ 
รายใหญ่ คือ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้นะน าและร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือเพ่ือสนบัสนุนผูป้ระกอบการสถานี
บริการน ้ ามนั ปตท. (PTT Dealer Financing) ในการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือแบบครบวงจร ทั้งสินเช่ือระยะยาวและสินเช่ือ
หมุนเวียนให้แก่ผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. (ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Commercial 
Banking) 

นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั 
(Digital Technology) มาใชใ้นการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิม
ความรวดเร็วในการให้บริการกับผูใ้ช้ไฟฟ้าระหว่างธนาคารพาณิชย์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การออกหนังสือ 
ค ้าประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) บริการหนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) เพ่ือค ้าประกนัการประมูลงาน 
สัญญา ผลงาน และการช าระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงบริการระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Procurement: e-GP) ซ่ึงเป็นการให้บริการออกหนังสือค ้าประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับช าระเงิน  
ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  
ของกรมบญัชีกลาง 

 2.2 สินเช่ือเพือ่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเกีย่วกบัรถยนต์ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  บริการสินเช่ือเพ่ือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์(Floor Plan) ท่ีตอ้งการใชว้งเงินกูเ้พ่ือซ้ือรถยนต ์และผูป้ระกอบการเก่ียวกบั
รถยนตท่ี์มีความตอ้งการวงเงินกู ้ประเภทวงเงินกูร้ะยะสั้น เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ และ 
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วงเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจ หรือลดตน้ทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ เช่น สินเช่ือ 
เช่าซ้ือเพ่ือใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และการใหส้ญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นตน้ 

  การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตให้บริการดา้นสินเช่ือกบักลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยมุ่งเนน้ความร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบั
ผูผ้ลิตรถยนตใ์นรูปแบบของ Captive Wholesale Finance เพ่ือการเติบโตของสินเช่ือเพ่ือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ส่วนของธุรกิจ
สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และธุรกิจการให้สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้การสร้าง
สมัพนัธภาพและใหบ้ริการบนฐานกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีศกัยภาพและมีความมัน่คงทางการเงินสูง โดยเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีตอ้ง
ใชร้ถยนตเ์ป็นจ านวนมากในการประกอบธุรกิจ เช่น บริการรถเช่า และขนส่ง เป็นตน้ 

 2.3 สินเช่ือเพือ่การค้าต่างประเทศ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  เป็นการใหบ้ริการครบวงจรในดา้นการคา้ต่างประเทศ เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อน าเขา้สินคา้ (Import L/C 
Issuance) และการใหสิ้นเช่ือเพื่อการน าเขา้แบบทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) การเป็นตวัแทนในการช าระเงินค่าสินคา้ตามเอกสาร
เรียกเก็บ D/P, D/A ใหแ้ก่ผูข้ายในต่างประเทศ การใหสิ้นเช่ือเพ่ือการส่งออกแบบแพคก้ิงเครดิต (Packing Credit) การรับซ้ือและ
ซ้ือลดเอกสารส่งออก (Export Bill Purchased/Discounted) การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill for 
Collection) การออกหนงัสือค ้าประกนัในประเทศและต่างประเทศ (Letter of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการเงินโอนไป
ต่างประเทศ และการบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  การบริการท่ีถูกตอ้งแม่นย  า สะดวกรวดเร็ว อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมให้
ลูกคา้มาใชบ้ริการดา้นธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ โดยธนาคารธนชาตค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการและการส่งเสริมการ
ท าธุรกรรมของลูกคา้ในภาพรวม มีเป้าหมายการขยายฐานลูกคา้ทั้งท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธนาคารธนชาตไดส้นับสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือการน าเขา้ สินเช่ือเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง
ให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเอกสารการคา้ต่างประเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้งไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้น
การคา้ต่างประเทศใหมี้ความหลากหลายและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายพนัธมิตร
ทางธุรกิจท่ีมีครอบคลุมอยูใ่นทุกทวปี เพ่ือบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการจาก
ธนาคารธนชาต 

 2.4 สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ธนาคารธนชาตให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
ใชแ้ลว้ ผา่นช่องทางการขายรถยนตโ์ดยผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ และการให้บริการสินเช่ือ Sale and Lease 
Back ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ “สินเช่ือธนชาตรถแลกเงิน” และธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ภายใตช่ื้อ “สินเช่ือ 
ธนชาตเล่มแลกเงิน” โดยทั้งสองผลิตภณัฑเ์ป็นสินเช่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเงินสด ดว้ยวงเงินอนุมติั
ท่ีสูงกวา่สินเช่ือเงินสดส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผอ่นช าระนานกวา่สินเช่ือบุคคลทัว่ไป ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลา
และค่างวดท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการผอ่นช าระได ้
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  นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของลูกคา้ โดยส่วนของธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์ธนาคารธนชาตมีการพฒันาบริการออนไลน์ภายใตโ้ครงการ Automotive Lending 
Digital Experience (ALDX) เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายตั้งแต่การขอสินเช่ือ ติดตามสถานะการอนุมติั และน าเสนอ
เอกสารประกอบการขาย (Sales Sheet) เพื่อให้ตอบรับนโยบายคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (Market Conduct) รวมถึง
สามารถไดรั้บสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เม่ือเป็นลูกคา้ของธนาคารธนชาต 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  สภาวะยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศปี 2561 เม่ือเทียบกับปี 2560 มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.96 โดย
ธนาคารธนชาตให้ความร่วมมือทางกลยุทธ์การท าธุรกิจร่วมกบัผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นน า รวมถึงการออกแคมเปญส่งเสริมการขาย
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ยอดสินเช่ือของธนาคารธนชาตเพ่ิมข้ึน และยงัคง
เป็นผูน้ าตลาดในสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ 

  ในดา้นของสินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคารธนชาตมีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต เพื่อการควบคุม
คุณภาพหน้ีท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งเนน้การให้บริการสินเช่ือรถแลกเงินและสินเช่ือเล่มแลกเงินแก่ลูกคา้เดิม
ของธนาคารธนชาต โดยมีจุดบริการทางสาขาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 500 สาขา ทัว่ประเทศ 

 2.5 สินเช่ือบุคคลทีม่หีลกัประกนั 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ไดแ้ก่ บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ ธนชาต Home Loan บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ ภายใตช่ื้อ
ผลิตภณัฑ ์สินเช่ือธนชาตบา้นแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือโฮมพลสั (Home Plus) ส าหรับลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
รายปัจจุบนัของธนาคารธนชาต ท่ีตอ้งการขอวงเงินกูเ้พ่ิมเติมจากสินเช่ือบา้นธนชาต 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและน าเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุมทุก 
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนั โดยมีฝ่ายงานพฒันาผลิตภณัฑ์
สินเช่ือเคหะ (Housing and Secured Personal Loan) ภายใตส้ายงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก (Retail and 
Small Business) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ก าหนดเง่ือนไข อตัราดอกเบ้ีย และการประชาสัมพนัธ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผ่านเครือข่ายสาขา โดยลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือบ้าน และลูกคา้ท่ีตอ้งการสินเช่ือ
อเนกประสงคโ์ดยใชบ้า้นเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตจดัใหมี้ช่องทางการใหบ้ริการโดยเจา้หนา้ท่ีทีมขายลูกคา้รายยอ่ย
และเครือข่ายสาขา ดูแลการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ามเป้าหมายท่ีก าหนดในแผนธุรกิจ 

 2.6 สินเช่ือบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  การให้บริการดา้นสินเช่ือบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนัประเภทสินเช่ืออเนกประสงคท่ี์ไม่ระบุวตัถุประสงค ์และระบุ
วตัถุประสงค์ เพื่อเขา้ถึงและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความตอ้งการ ภายใตช่ื้อ
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ดงัน้ี 

  1) บัตรเครดิต เป็นวงเงินสินเช่ือในบตัรเครดิตส าหรับใชซ้ื้อสินคา้และบริการแทนเงินสด โดยธนาคารธนชาต 
มีบตัรเครดิตร่วมกบั VISA และ MasterCard โดยน าเสนอบตัรต่าง ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ ดงัน้ี 
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   - บัตรเครดติธนชาต Diamond ส าหรับลูกคา้ท่ีนิยมสะสมคะแนน โดยทุก ๆ 25 บาท ของการใชจ่้ายผ่านบตัร  
จะได้รับ 1 คะแนนสะสม โดยบัตรตระกูลไดมอนด์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไดมอนด์ (ระดับ Platinum)  
บลู ไดมอนด ์และแบลค็ ไดมอนด ์(ระดบั World หรือ Signature) 

   - บัตรเครดิตธนชาต MAX Platinum ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการเงินคืน (Cash Back) ส าหรับทุกการใชจ่้าย 
ผา่นบตัร โดยไม่นิยมสะสมเป็นคะแนน เงินคืนสูงสุดตอนน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 1.25 

   - บัตรเครดิตธนชาต LIVE Platinum เป็นบตัรเครดิตท่ีมุ่งเนน้ผูถื้อบตัรท่ีตอ้งการความคล่องตวัในการช าระ
อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ดอกเบ้ียบตัรเครดิตทัว่ไป (ร้อยละ 18) โดยคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 15 

  2) บัตรสินเช่ือบุคคลธนชาต (FLASH Plus) เป็นสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล ซ่ึงให้บริการในรูปแบบบตัรสินเช่ือ
บุคคล ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“FLASH Plus” เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ความสะดวกและรวดเร็วในการถอน ผ่อน โอน ทุกโอกาส ดว้ย
บริการหลกั ๆ ดงัน้ี 

   2.1 บริการโอนเงนิผ่อนสบาย (Sabai Cash) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี ผอ่นช าระคืนสูงสุด 60 เดือน 

   2.2 บริการเงนิสดส่ังได้ (Cash Transfer) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี เง่ือนไขจ่ายคืนขั้นต ่าร้อยละ 3 

   2.3 บริการเงนิสดกดทนัท ี(Cash Advance) ไดท้ัว่โลก 24 ชัว่โมง ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนดว้ยเง่ือนไขจ่ายคืน
ขั้นต ่าร้อยละ 3 

   2.4 บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) ผ่อนช าระสินคา้และบริการ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระคืนสูงสุด  
60 เดือน 

  3) สินเช่ือสารพัดนึก Flash Plus SPN เป็นสินเช่ืออเนกประสงคว์งเงินกูเ้พ่ิมเติมให้แก่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตท่ีมีประวติัการผ่อนช าระดี โดยลูกคา้สามารถผ่อนช าระเป็นรายเดือนเท่า ๆ กนัทุกเดือนตามก าหนดระยะเวลา 
ระยะเวลาผอ่นสูงสุด 60 เดือน ดว้ยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ภายใตว้งเงินของสินเช่ือหมุนเวยีนส่วนบุคคล Flash Plus 

  4) สินเช่ือส าหรับพนักงานในโครงการพเิศษ (Welfare Loan) เป็นสินเช่ือท่ีให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้ของบริษทัท่ี
เขา้ร่วมโครงการกบัธนาคารธนชาต 

  5) สินเช่ือเพือ่การศึกษา (Scholar Loan) เป็นสินเช่ือท่ีระบุวตัถุประสงคช์ดัเจนเพ่ือช าระค่าเล่าเรียน หรือค่าใชจ่้าย
ในการศึกษาตามหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

  6) สินเช่ือบ าเหน็จค ้าประกัน เป็นสินเช่ืออเนกประสงคโ์ครงการพิเศษส าหรับกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการ ผูรั้บบ านาญ 
รายเดือนผา่นกรมบญัชีกลาง 

  การตลาดและการแข่งขนั 

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินเช่ือรายย่อยท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Lending Product) ก าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั 
บนพ้ืนฐานความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายเป็นส าคญั ทั้งในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ การน าเสนอแคมเปญ
ทางการตลาด ช่องทางการบริการ และวธีิการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย โดยให้ลูกคา้
เลือกไดต้ามความเหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Stage) และวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) โดยเน้นการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย 
สามารถใชไ้ดต้ามเง่ือนไขจริง ไม่ยุง่ยาก และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือการเขา้ถึงลูกคา้ใน
ฐานะผลิตภณัฑใ์นชีวติประจ าวนั (Everyday Needs) 
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 กลุ่มที ่3 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ 

 3.1 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับลูกค้าธุรกจิ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

รองรับการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธุรกิจ ทั้ งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต 
แบงก้ิง (Thanachart iBiz) และช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ใหมี้ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย 
บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายใหญ่ระหวา่งธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงินรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร 
(SMART) บริการรับช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill Payment) บริการโอนเงินพร้อมเพย ์(PromptPay Fund Transfer) บริการ
ช าระเงินผ่าน QR (QR Payment) บริการหักบญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) บริการโอนเงินเดือน (Payroll) บริการโอนเงิน
ต่างประเทศ (Outward Remittance) บริการธุรกรรมระหวา่งประเทศ (Trade Finance) 

  การตลาดและการแข่งขนั 

รองรับการใหบ้ริการไดท้ั้งบริษทัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ รวมถึงลูกคา้บุคคลท่ีมีความตอ้งการความสะดวกรวดเร็วใน
การท าธุรกรรม โดยเน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางของผูช้  านาญการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Cash Management 
Specialist) ส าหรับบริษทัขนาดใหญ่และกลาง ส่วนบริษทัขนาดเล็กและลูกคา้บุคคลท่ีท าธุรกิจ จะใชช่้องทางสาขาแบบ Cross- 
selling และ Up-selling 

อีกทั้งยงัมีการเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมช่องทางในการให้บริการผ่านทีมงาน Service Delivery Specialist เพื่อดูแล
ลูกคา้ในการใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยัสูงสุด ทั้งน้ี ลูกคา้ยงัสามารถสอบถามการใชบ้ริการไดจ้ากบริการ 
Contact Center 1770 ไดอี้กดว้ย 

 3.2 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับลูกค้าบุคคล 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

รองรับการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายยอ่ยอตัโนมติั (ORFT) บริการรับช าระ
เงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill Payment) บริการโอนเงินพร้อมเพย ์(Prompt Pay Fund Transfer) บริการช าระเงินผ่าน QR  
(QR Payment) บริการตรวจสอบและช าระสินเช่ือบา้น สินเช่ือส่วนบุคคล บญัชีบตัรเครดิต และบตัรกดเงินสด FLASH Plus 
บริการขอรายงานขอ้มูลเครดิต จากบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (National Credit Bureau: NCB) บริการซ้ือ ขาย 
สับเปล่ียนกองทุนรวมของ บลจ. ธนชาต บริการเตือนเพ่ือจ่าย (Pay Alert) นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาระบบการให้บริการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

 - บริการโมบายแบงก้ิง (Thanachart Connect) 

 - บริการอินเทอร์เน็ตแบงก้ิง (Thanachart iNet) 

 - บริการแจง้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการเงิน (Thanachart SMS Alert) 

  การตลาดและการแข่งขนั 

เนน้กลยทุธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross-selling และ Up-selling ส าหรับกลุ่มลูกคา้บุคคล อีกทั้งยงัมีการ
เตรียมความพร้อมในการเพ่ิมช่องทางในการให้บริการต่อไปเพ่ือให้ดึงดูดใจลูกคา้มากยิ่งข้ึน เนน้การเขา้ถึง ความง่าย สะดวก
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รวดเร็ว และความปลอดภยัของการให้บริการ และสามารถรับเงินได้ภายในวนัเดียวกับวนัท่ีสั่งโอน ทั้ งน้ี ลูกคา้ยงัสามารถ
สอบถามการใชบ้ริการไดจ้ากสาขาและบริการ Contact Center 1770 ไดอี้กดว้ย 

 กลุ่มที ่4 บริการธุรกจิการช าระเงนิและร้านค้ารับบัตร 

 4.1 บริการธุรกจิการช าระเงนิ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ธุรกิจบริการ BIN (Bank Identification Number) Sponsor คือ การร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารในฐานะสมาชิกของ 
ผูใ้ห้บริการเครือข่าย (Visa / MasterCard) กบัผูใ้ห้บริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ในการให้บริการ
รับช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่นอุปกรณ์รับช าระเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

  ในส่วนของการใหบ้ริการ BIN Sponsor แก่ผูใ้หบ้ริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet Service Provider) ช่วยเพ่ิม
ศกัยภาพของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถช าระค่าสินคา้และบริการ ณ ร้านคา้รับบตัรทัว่โลกท่ีรับช าระดว้ยบตัร Visa 
หรือ MasterCard โดยลกัษณะบตัรพรีเพด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1. บัตรเสมือน (Virtual Prepaid Card) คือ บตัรพรีเพดท่ีอยู่ในรูปแบบของบตัรอิเล็กทรอนิกส์บน e-Wallet 
Application โดยผูถื้อบตัรสามารถใชช้ าระค่าสินคา้หรือบริการไดท่ี้ร้านคา้ออนไลน์เท่านั้น 

  2. บัตรพลาสติก (Physical Prepaid Card) คือ บตัรพรีเพดท่ีผูถื้อบตัรสามารถใชช้ าระค่าสินคา้หรือบริการไดท้ั้ง
ร้านคา้ทัว่ไป และร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ Visa หรือ MasterCard 

  โดยบตัรพรีเพดทั้ง 2 ประเภทน้ี เหมาะส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ วยัรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนท่ีไม่สามารถ
เขา้ถึงการสมคัรบตัรเครดิตได ้

  ในส่วนของการให้บริการ BIN Sponsor แก่ผูใ้ห้บริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ช่วยเพ่ิม
ศกัยภาพใหก้บัร้านคา้ตั้งแต่รายยอ่ยไปจนถึงผูป้ระกอบการรายใหญ่ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับช าระค่าสินคา้หรือบริการ
ดว้ยบตัร Visa หรือ MasterCard โดยแบ่งตามประเภทร้านคา้เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1. ร้านคา้ประเภทมีหนา้ร้าน รับช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่นเคร่ืองรับรูดบตัร (EDC) 

  2. ร้านคา้ประเภท e-Commerce รับช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่น Payment Gateway 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธุรกิจการช าระเงิน มีการพฒันาการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ มากข้ึน ทั้งจากผูใ้ห้บริการรายเดิม และผูใ้ห้บริการ 
รายใหม่ ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจสูงข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารธนชาตจึงมุ่งเนน้
สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันาบริการ ทั้งน้ี เพ่ือให้กา้วทนักระแสโลกดิจิทลั และการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม
และทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 

 4.2 บริการร้านค้ารับบัตร 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ผลิตภณัฑบ์ริการร้านคา้บตัร ใหบ้ริการรองรับการช าระเงินผ่านช่องทางการรับช าระเงิน โดยแบ่งตามประเภทร้านคา้
และธุรกิจ ดงัน้ี 
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  1. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองรับรูดบัตร (EDC) เหมาะกบักลุ่มธุรกิจร้านคา้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ท่ีมีความตอ้งการและ
ปริมาณการท าธุรกรรมช าระเงินผ่านเคร่ืองรับรูดบัตรเป็นจ านวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท 
สถาบนัการศึกษา 

  2. ผลติภัณฑ์เคร่ืองรับรูดบัตรแบบเคลือ่นที่ Pay’ n Go (mPOS) เหมาะกบัธุรกิจร้านคา้ขนาดเล็กท่ีมีปริมาณการท า
ธุรกรรมการช าระเงินต่อเดือนเป็นจ านวนไม่มาก รวมถึงธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ท่ีท าธุรกิจท่ีมีตวัแทนหรือพนกังานขาย 
เพ่ือสะดวกต่อการออกพ้ืนท่ีและสามารถปิดการขายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

  3. บริการช่องทางการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ (Thanachart Payment Gateway) เหมาะกบักลุ่มธุรกิจแบบ  
e-Commerce เช่น สายการบิน และร้านคา้ออนไลน์ 

  4. บริการช่องทางการช าระเงิน QR Code (QR พารวย) เหมาะกบัร้านคา้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางท่ีตอ้งการเปล่ียน
ธุรกรรมการช าระเงินแบบเงินสดเป็นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ แต่ตอ้งการตน้ทุนในการรับช าระท่ีต ่ากวา่การรับช าระดว้ยบตัร โดย
นอกจากร้านคา้จะไดรั้บ QR Code ในรูปแบบส่ิงพิมพ์แลว้ ร้านคา้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั T-Shop เพื่อรับ 
การแจง้เตือนเม่ือมีการช าระผา่น QR Code สามารถตรวจประวติัรายการขายยอ้นหลงัไดแ้ละสามารถสร้าง QR Code บนหนา้จอ
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการใหบ้ริการรับช าระค่าสินคา้หรือบริการนอกสถานท่ี 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ผลิตภณัฑบ์ริการร้านคา้รับบตัร มุ่งเนน้ขยายธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการท าธุรกิจ และยงัเปิดกวา้งให้กบั
ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมองหาตวัช่วยในการบริหารจดัการเงิน โดยธนาคารธนชาตมีการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือหา
ร้านคา้ใหม่ ๆ รวมถึงการออกรายการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการรักษาฐานกลุ่มลูกคา้ อีกทั้งยงัสร้างความมัน่ใจ
ในการใชผ้ลิตภณัฑข์องธนาคารธนชาต 

 4.3 บริการตวัแทน รับ-ส่ง เงนิด่วน เวสเทร์ิน ยูเนี่ยน (Western Union) 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  บริการรับและส่งเงินด่วนระหวา่งประเทศ ผ่านเครือข่ายระบบเวสเทิร์น ยูเน่ียน ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัระดบั
สากล สามารถรับและส่งเงินไดก้วา่ 200 ประเทศ 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ใหก้บัลูกคา้เป็นหลกั โดยเพ่ิมช่องทางการรับและส่ง
เงินผา่นตู ้ATM ซ่ึงลูกคา้สามารถรับและถอนเงินไดอ้ยา่งง่ายดายท่ีตู ้ATM ธนาคารธนชาตทัว่ประเทศ 

 กลุ่มที ่5 บริการด้านอืน่ ๆ 

 5.1 บริการธุรกจิปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ใหบ้ริการซ้ือขายธนบตัรต่างประเทศ Travellers’ Cheques รวมถึงการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศทนัที และการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือธุรกรรมของลูกคา้ทางดา้นการคา้ต่างประเทศ และเพ่ือการโอนเงินตราต่างประเทศเขา้/ออก 
ส าหรับการรับและช าระค่าสินคา้และบริการเพ่ือบุคคลธรรมดา รวมถึงการเปิดบญัชีเงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) 
เป็นตน้ 
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  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตมีเครือข่ายสาขาและส านกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีครอบคลุมการให้บริการแก่ธุรกิจและ
นกัท่องเท่ียวทัว่ประเทศ รวมถึงมีการปรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ให้สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวในตลาดโลก 
เพ่ือใหลู้กคา้ของธนาคารธนชาตไดรั้บอตัราแลกเปล่ียนท่ีทนัต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 

 5.2 บริการงานสนับสนุนธุรกจิหลกัทรัพย์ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ให้บริการเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (Fund Supervisor) เป็นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้(Bondholder Representative) และเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละตวัแทนช าระเงิน (Registrar and Paying Agent) 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  เพ่ือเติมเต็มธุรกิจให้มีศกัยภาพสามารถให้บริการครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนของการให้บริการ 
เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นและผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารธนชาตใชผ้ลิตภณัฑ์เสริมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารการเงิน
และการลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ผลิตภณัฑด์า้น Cash Management เป็นตน้ ส่วนบริการผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ
นายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละตวัแทนช าระเงิน ธนาคารธนชาตอาศัยเครือข่ายธุรกิจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัฐานลูกคา้ของ
ธนาคารธนชาตในการขยายการบริการดงักล่าว 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยยงัคงเติบโตต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 4.1 เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากปีก่อนหนา้ โดยในช่วงคร่ึงปีแรก ขยายตวั
ค่อนขา้งดีท่ีร้อยละ 5.0 และ 4.7 ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั ซ่ึงไดรั้บแรงขบัเคล่ือนส าคญัจากภาคการส่งออกสินคา้และ
การท่องเท่ียว และยงัไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินคา้คงทน โรงแรม
และภตัตาคาร การลงทุนภาคเอกชนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวมถึงการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐนบัตั้งแต่ตน้ปีเป็นตน้มา  
ซ่ึงไดรั้บอานิสงส์จากโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเพ่ือกระตุน้การใชจ่้ายภาคเอกชน อยา่งไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจโลก
ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบหลายประการ เช่น สงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อภาวะการคา้โลก และการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซ่ึงท าให้เงินทุนเคล่ือนยา้ยออกจาก
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินในภูมิภาค ทั้งสองปัจจยัน้ีส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในคร่ึง
ปีหลงั ท าใหอ้ตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ชะลอตวัลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 3.2 และ 3.7 ตามล าดบั 

ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทย ยงัอยูใ่นเกณฑดี์ โดยอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ปี 2561 อยูท่ี่ระดบัต ่าท่ีร้อยละ 1.07 
ซ่ึงอยูใ่นกรอบเป้าหมายของ ธปท. ขณะท่ีอตัราการวา่งงานอยูท่ี่ร้อยละ 1.05 ปรับลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อน โดยท่ีค่าจา้งแรงงาน
เฉล่ียปรับตวัดีข้ึน ส่วนเสถียรภาพดา้นต่างประเทศนั้น ยงัอยูใ่นเกณฑดี์เช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นจากปริมาณเงินส ารองระหวา่งประเทศ
ท่ีอยูใ่นระดบัสูงเม่ือเทียบกบัหน้ีตา่งประเทศระยะสั้น และดุลบญัชีเดินสะพดัท่ียงัคงเกินดุลต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายตวัของ
ภาคการส่งออกและการท่องเท่ียว แต่ดุลบญัชีเงินทุนเคล่ือนยา้ยขาดดุลสุทธิ และค่าเงินบาทมีความผนัผวนตามภาวะเงินทุน
เคล่ือนยา้ยและปัจจยัเส่ียงภายนอกประเทศ 

อย่างไรก็ดี ธปท. ได้ปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายคร้ังแรกในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินในอนาคตและดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินภายใต้ความเส่ียงจากปัจจัย
ต่างประเทศท่ียงัมีความไม่แน่นอนสูง และยงัคงให้ความส าคญักบัการติดตามพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
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(Search for Yield) ของการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง ซ่ึงนักลงทุนอาจมีการประเมินความเส่ียงต ่ากว่าท่ีควร 
(Underpricing of Risk) ภาวะหน้ีสินและความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนและธุรกิจ รวมถึงการออกนโยบาย
ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินโดยรวม (Macroprudential Policy) เพื่อลดความเส่ียง
ของระบบการเงิน เช่น การประกาศใชห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และสินเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเพ่ือ 
ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชก้บัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ืออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการท าสัญญาตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ 

นอกจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่าง ๆ แลว้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและรูปแบบการท าธุรกิจท่ีเปล่ียนไป
อยา่งรวดเร็วตามการเปล่ียนแปลงท่ีฉับพลนัของเทคโนโลยี (Technology Disruption) ท าให้ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นปี 2561 
ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การปรับกระบวนการให้บริการ การปรับเปล่ียนรูปแบบสาขาและ
การบริหารจดัการสาขา และการพฒันาดิจิทลัแพลตฟอร์มบริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการปรับกลยทุธ์
ดว้ยการลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขนักับแพลตฟอร์มการให้บริการทาง
การเงินใหม่ ๆ ของผูป้ระกอบการท่ีประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) และ
คู่แข่งท่ีมาจากอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองฐานขอ้มูลลูกคา้ขนาดใหญ่ 
(Big Data) นอกจากนั้น ธปท. ไดข้บัเคล่ือนนโยบายซ่ึงสนบัสนุนระบบการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ
พร้อมเพย ์(PromptPay) และการช าระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบสแกน QR Code ทั้งหักผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Wallet) หรือบญัชีบตัรเครดิต ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในแง่ความสะดวกรวดเร็วและตน้ทุนธุรกรรมท่ีลดลง และธนาคารพาณิชยใ์นแง่การประหยดัตน้ทุนการบริหารเงินสด
ในระยะยาว รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิติบุคคลอ่ืน ๆ สามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของธนาคารพาณิชย ์(Banking Agent) ในการ
ใหบ้ริการทางการเงินแก่ลูกคา้ของธนาคารธนชาต เพื่อเป็นจุดใหบ้ริการทางการเงินบางประเภทแทนธนาคารพาณิชย ์

 ท่ามกลางการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความเส่ียงจากสงครามการคา้ และวฏัจกัรดอกเบ้ียขาข้ึน ท าให้เศรษฐกิจไทย 
ในปี 2562 มีแนวโน้มการเติบโตในอตัราท่ีลดลง แมว้่าจะมีเงินลงทุนมากข้ึนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงการระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) แต่ความเส่ียงในความต่อเน่ืองของนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ
จะยงัมีอยู่จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ท าให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนเพ่ือรอดูสถานการณ์ ดังนั้น การปล่อย
สินเช่ือธุรกิจอาจเผชิญกับความท้าทายท่ีมากข้ึน ส าหรับธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลนั้น จะได้รับอานิสงส์จากโครงการหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการพฒันาระบบการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID) 
กระบวนการในการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ส าหรับการพิสูจน์และยืนยนัตัวตนทางดิจิทัลใน 
การให้บริการธุรกรรมพ้ืนฐานของธนาคารพาณิชย ์หลกัเกณฑส์ าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกบับุคคล (Peer-to-Peer 
Lending Platform) เป็นตน้ 

 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วท่ีท าให้วิถีการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการท างาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง รวมถึงการเขา้มาของผูใ้หบ้ริการทางการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์
ยงัคงเป็นแรงกดดันส าคญัท่ีท าให้ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ เร่งปรับตวัด้วยการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์ใช้กับ              
การให้บริการทางการเงินในหลายดา้น เช่น การโอนเงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพยแ์ละระบบ 
QR Code บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการสินเช่ือส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ บริการเงินฝาก 
ออมทรัพยอิ์เล็กทรอนิกส์ บริการรับบริจาคเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ
บลอ็กเชน เป็นตน้ 
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 ท่ามกลางภาวะการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ยิ่งข้ึนจากทั้งธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนัเองและผูใ้ห้บริการทางการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชย ์ธนาคารพาณิชยต์อ้งเผชิญกบัแรงกดดนัต่อเน่ืองจากการเร่ิมทยอยรับรู้ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจากปัจจัย 
ต่าง ๆ เช่น การปรับลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนัโทรศพัทมื์อถือและทางอินเทอร์เน็ต 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและช าระเงินท่ีถูกลงจากการโอนเงินผ่านพร้อมเพย ์(PromptPay) การตั้งส ารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9) การปรับตวัเพื่อยกระดบั
มาตรฐานดา้นการให้บริการลูกคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct) ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่ง
สหรัฐฯ และจีน ซ่ึงท าให้ตลาดการเงินผนัผวนรุนแรงและกระทบภาคการส่งออกสินคา้ของไทย นโยบายการเงินโลกมีความ 
ตึงตวัข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบต่อความผนัผวนในตลาดเงิน เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยรวมมีเสถียรภาพแข็งแกร่ง ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เส่ียงของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบอยูใ่นระดบัสูงท่ีร้อยละ 18.34 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 18.20 ในปี 2560 การด ารงสินทรัพยส์ภาพ
คล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ
อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ี ธปท. ก าหนด โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 180.14 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 184.24 ขณะท่ีสัดส่วน
เงินใหสิ้นเช่ือกล่าวถึงเป็นพิเศษของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบปรับลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 2.55 มาท่ีร้อยละ 2.42 แมว้า่สัดส่วน
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.93 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 2.91 ในปี 2560 แต่ระบบธนาคาร
พาณิชยย์งัคงสามารถสร้างก าไรไดสู้งถึง 207,245 ลา้นบาท จากปีก่อน 187,060 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 10.8 โดยเป็นผล
จากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ดอกเบ้ียร้อยละ 3.8 จาก 692,166 ลา้นบาท ในปี 2560 ตามการขยายตัวของเงินให้สินเช่ือระบบ
ธนาคารพาณิชยท่ี์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 จาก 12,457,863 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวั
ต่อเน่ือง และการลดลงของค่าใชจ่้ายกนัส ารองหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าถึงร้อยละ 12.1 จากปีก่อน 
169,623 ลา้นบาท 

 ในปี 2562 ธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมจะเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีมีความทา้ทายหลาย
ประการไม่น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจะสร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ทั้ งในเร่ืองท่ีเก่ียวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยและโลกเติบโตชะลอตวัลงจากปีท่ีผา่นมา การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายและอตัราดอกเบ้ียในประเทศ หน้ีภาค
ครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงและคุณภาพสินเช่ือในภาวะแนวโนม้ดอกเบ้ียขาข้ึน ภาวะการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึนภายใตร้ะบบนิเวศ
บริการทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial 
Technology) กฎเกณฑห์รือมาตรการต่าง ๆ ของทางการท่ีจะเร่ิมบงัคบัใชห้รืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา เช่น หลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั มาตรการบญัชีเล่มเดียว การปรับปรุงแนวทางการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ ธปท. เป็นรูปแบบ
การก าหนดกรอบและหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม (Principle Based) จากเดิมเป็นการออกกฎระเบียบ (Rule Based) การจดัเก็บภาษี
เงินไดจ้ากการลงทุนในตราสารหน้ีผ่านกองทุนรวม เป็นตน้ อย่างไรก็ดี การขบัเคล่ือนโครงการลงทุนและพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นต่าง ๆ ของภาครัฐให้มีความต่อเน่ือง และการปรับปรุงผงัเมืองรวม 3 จงัหวดั (จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี  
และจังหวดัระยอง) ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก รวมถึงความชัดเจนของการเลือกตั้งทั่วไปยงัคงเป็นปัจจัย
สนับสนุนส าคญัท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนและความเช่ือมัน่ในภาคธุรกิจ รวมถึงกระตุน้การลงทุนภาคเอกชนและ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี หากภาคการลงทุนและการใชจ่้ายภายในประเทศขยายตวัไดดี้ต่อเน่ือง จะเป็น
โอกาสท่ีดีส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นการเติบโตสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการบริโภคในบางดา้น 

 อน่ึง ธุรกิจธนาคารพาณิชยโ์ดยรวมมีโจทยส์ าคญัอย่างนอ้ยสองประการ คือ การพฒันาศกัยภาพการวิเคราะห์และการใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มูลลูกคา้ในการเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการขยายความร่วมมือกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจในการเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างกันมากข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาตลาดและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในวงกวา้ง อย่างไรก็ดี  
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การลงทุนพฒันาระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มยงัคงต้องด าเนินต่อไป เพ่ือให้สามารถรองรับพฤติกรรมและ 
ความตอ้งการของลูกค้าท่ีเปล่ียนไป ในขณะเดียวกันให้ความส าคญักับการพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมส าหรับ 
การใหบ้ริการทางการเงินในยคุดิจิทลั 

 ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง 

 ธนาคารธนชาตด าเนินธุรกิจทางดา้นการเงินการธนาคารแบบครบวงจรและมีสโกเทียแบงก์เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ี
แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนในทุกดา้นเพ่ือยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและประสิทธิภาพของการให้บริการทาง
การเงิน เช่น ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ นวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การพฒันาผลิตภณัฑท์าง
การเงินและการให้บริการรูปแบบใหม่ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมีจุดแข็งทางธุรกิจท่ีโดดเด่นและไดเ้ปรียบธนาคารอ่ืน ๆ  
ในหลายดา้น โดยมีบริษทัในเครือท่ีแข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง พร้อมให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้แบบครบวงจร (Total 
Financial Solution) และคอยดูแลลูกคา้อยา่งบูรณาการ เพ่ือเติมเต็มความตอ้งการของลูกคา้ในทุกรูปแบบผ่านธุรกิจการจดัการ
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจดา้นประกนัภยั ธุรกิจลิสซ่ิง นอกจากนั้น 
ธนาคารธนชาตยงัเป็นผูน้ าในธุรกิจสินเช่ือรถยนตท่ี์น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า ไปถึง
ปลายน ้ า มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินในการให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ และพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึง
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการคดักรองลูกคา้ ตลอดจนไดน้ าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการท างานเพื่อ
เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ 

 ในช่วงท่ีผ่านมา ธนาคารธนชาตได้ให้ความส าคัญกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ งในแง่การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยดิีจิทลัในกระบวนการท างานและการให้บริการเพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจและเพ่ิมมูลค่าของบริการ 
และการยกระดบัศกัยภาพของพนกังานและเสริมทกัษะของบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พร้อมส าหรับการท างานใน
รูปแบบใหม่และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนขององค์กรในยคุดิจิทลั นอกจากนั้น ยงัไดมี้การปรับปรุงและพฒันารูปแบบธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยไดพ้ฒันาช่องทางการให้บริการ
แก่ลูกคา้ให้มีความสะดวกและมีความหลากหลายเหมาะกับลูกคา้แต่ละกลุ่ม เช่น ช่องทางสาขารูปแบบปกติ ช่องทางสาขา
รูปแบบใหม่ทั้ง Thanachart Express และ Thanachart Next ช่องทางโทรศพัท์ และช่องทางดิจิทลั ทั้งท่ีเป็นบริการธนาคาร
ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต “Thanachart iNet” และบริการธนาคารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ “Thanachart 
Connect” พร้อมทั้งพฒันาคุณภาพของช่องทางการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง โดยยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัคุณภาพการให้บริการ
และพฒันาใหมี้การเช่ือมโยงการใหบ้ริการทางการเงินระหวา่งช่องทางต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแบบไร้รอยต่อ (Seamless) รวมถึงสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ถึงมาตรฐานความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงินและการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 
อยา่งเคร่งครัด 

 ทั้งน้ี ในปี 2561 ธนาคารธนชาตนบัได้วา่เป็นธนาคารหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและ
แข็งแกร่ง โดยสามารถรักษาต าแหน่งความเป็นผูน้ าสินเช่ือรถยนต์อนัดบัหน่ึงไดอ้ย่างต่อเน่ือง ขยายฐานสินเช่ือในระดบัท่ี
สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย ขยายฐานธุรกิจไปในธุรกิจสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยไดดี้
ต่อเน่ือง ปรับโครงสร้างเงินฝากโดยเพ่ิมสดัส่วนเงินฝากออมทรัพยต์น้ทุนต ่าและลดส่วนเงินฝากประจ า พร้อมทั้งบริหารจดัการ
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิลดลงต ่า
กว่าท่ีคาดไว ้ในขณะเดียวกันสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพยไ์ด้ดีต่อเน่ืองผ่านกระบวนการบริหารจัดการหน้ีด้อยคุณภาพ 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงตามเกณฑ์ Basel III ในระดับสูง อน่ึง  
ดว้ยความแข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดีต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ปรับข้ึน
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National long-term rating) ของธนาคารธนชาต จาก “A+(tha)” เป็น “AA-(tha)” และ 
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ยงัปรับข้ึนอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) ของธนาคารธนชาต  
จาก “A(tha)” เป็น “A+(tha)” และอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสั้น จาก “F1(tha)” เป็น “F1+(tha)” 

 โดยรวมแลว้ในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,046,612 ลา้นบาท และมีเงินให้สินเช่ือ
จ านวน 753,498 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 จากปีก่อน ขณะท่ีมีผลก าไรสุทธิจ านวน 14,703 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5  
จากปีก่อน นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมีเงินรับฝากจ านวน 752,160 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 เม่ือพิจารณาทางดา้นการบริหาร
ความเส่ียงและคุณภาพสินทรัพย ์ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้่อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 
2.30 ใกลเ้คียงกบัส้ินปีท่ีผ่านมาแต่ต ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ขณะท่ีด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีร้อยละ 
19.45 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม และยงัคงรักษาระดบัสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) สูงกวา่ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด  

ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 

 ธุรกิจหลกัทรัพย ์ให้บริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้า 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 (Full Service) ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์และธุรกิจวาณิช
ธนกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บล. ธนชาต มีส านกังานสาขาทั้งหมด 19 สาขา โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ก่
ลูกคา้เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคา้สถาบนั ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 2. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสาร
อนุพนัธ ์

 3. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) ใหบ้ริการการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีความประสงคต์อ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 4. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrant: DW) เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใน 
การลงทุนใหก้บัลูกคา้ในการเพ่ิมสภาพคล่อง และกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

 5. ตวัแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริการเป็นตวัแทนสนับสนุนการขายและให้ขอ้มูลกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ี บล. ธนชาต เป็นตวัแทน 

 6. ท่ีปรึกษาทางการเงินและจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหน่าย ผูร่้วมจดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
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 7. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการใน 3 ลกัษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหลกัทรัพย ์นายทะเบียน
ผูถื้อหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยโ์ครงการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แก่กรรมการ 
หรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program: ESOP) 

 8. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Equity-Linked Notes) เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการลงทุนท่ี
หลากหลายใหก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือทางเลือกในการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

1. เศรษฐกิจไทยปี 2561 ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน ไม่วา่จะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภค 
และสินคา้ประเภทรถยนต ์การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนมีการขยายตวัไปในทิศทางเดียวกนั แมน้กัท่องเท่ียวจีนจะเติบโตดว้ย
อตัราเร่งท่ีลดลงในปีก่อน แต่นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย สปป. ลาว และกัมพูชาเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 
ส าหรับภาคการส่งออกมีแนวโนม้ชะลอตวัลงตามเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนตวัลง โดยดชันีหุ้นไทย (SET Index) ปรับลดลงร้อยละ 
10.8 ปิดท่ี 1,563.88 จุด ในปี 2561 ดว้ยปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย 5.64 หม่ืนลา้นบาทต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.1 เม่ือเทียบกบั 2560 
ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย 4.78 หม่ืนลา้นบาทต่อวนั 

 ดชันีตลาดหุน้ไทย (SET Index) ปรับสูงข้ึนท าจุดสูงสุดท่ีระดบั 1,852 จุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แต่ดว้ยปัจจยั
เส่ียงหลายปัจจยัจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ดชันีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงต่อเน่ืองในช่วงท่ี
เหลือของปี ดงัน้ี 

 ปัจจยัแรก การด าเนินนโยบายการเงิน (Monetary Policy) ท่ีเขม้งวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งแต่ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ นายเจอโรม พาวเวลล ์(Mr. Jerome Powell) เขา้รับต าแหน่งช่วงตน้ปี โดยปรับดอกเบ้ียนโยบายข้ึน  
(Fed Fund Rate) จากร้อยละ 1.5 มาท่ีร้อยละ 2.5 ณ ส้ินปี 2561 รวมถึงการเร่งลดขนาดสินทรัพยข์องธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Balance Sheet Normalization) ตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นตน้มา ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดเงินตลาดทุนโลก 

ปัจจยัท่ีสอง ความกงัวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ท่ีมีปัญหากระแส
เงินทุนไหลออก เงินเฟ้อเร่งตวัข้ึน การขาดดุลบญัชีเดินสะพดั และเงินส ารองระหวา่งประเทศท่ีลดลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ลาตินอเมริกา และตุรกี ขณะท่ีกลุ่มประเทศเกิดใหม่อ่ืน ๆ ก็ไดรั้บผลกระทบไปตาม ๆ กนั ซ่ึงแมป้ระเทศไทยไม่ไดมี้ปัญหา 
เงินเฟ้อ หรือการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัเหมือนกบักลุ่มประเทศเกิดใหม่อ่ืน ๆ แต่ก็มีแรงขายหุน้เขา้มาอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 

ปัจจยัท่ีสาม การด าเนินนโยบายการคา้ท่ีเขม้ขน้มากข้ึนของสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Mr. Donald 
Trump) กบักลุ่มประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะกบัประเทศจีน ส่งผลใหป้ริมาณการคา้ทัว่โลกชะลอตวัลง ซ่ึงเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่หลายประเทศมีการพ่ึงพิงกบัอุตสาหกรรมส่งออกสูง 

ปัจจยัท่ีส่ี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีผลกัดนัการเติบโตเศรษฐกิจในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  
เร่ิมเติบโตในอตัราเร่งท่ีลดลง เน่ืองจากการหดตวัของนักท่องเท่ียวจีนท่ีมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 28 ของนักท่องเท่ียวทั้งหมด 
อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยมีการกระจายตวัท่ีดี และนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นอย่าง
มาเลเซีย สปป. ลาว และกมัพชูา มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีท่ีผา่นมา 

ปัจจยัท่ีหา้ ราคาหุน้ขนาดกลาง-เลก็ หลายตวั ท่ีอยูใ่นระดบัสูง และไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน 
รวมถึงเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป มีผลการด าเนินงานต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้เป็นปัจจยักดดนัตลาดตลอดปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลกัจากการบริโภค
ภาคเอกชนท่ีไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการกระตุน้ของภาครัฐ ขณะท่ีการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนจะเร่งตวัข้ึน
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มากกว่าปีก่อนหน้าน้ี หลังจากหลายโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเหลือง และสายสีชมพ ู 
เร่ิมก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงิน ขณะท่ีอุตสาหกรรมการส่งออกคาดวา่ มีแนวโนม้ขยายตวัในอตัราเร่งท่ีลดลงร้อยละ 3.8 ลดลงจาก 
ท่ีคาดไวว้่า จะขยายตัว  ร้อยละ 7.0 ในปี 2561 และอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะขยายตวัในอตัราเร่งท่ีลดลง เน่ืองจากฐาน
นกัท่องเท่ียวจีนท่ีขยายตวัสูงในปีก่อนหนา้น้ี และเศรษฐกิจจีนชะลอตวัลง 

ตลท. เปิดเผยขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 ว่า ในช่วงดงักล่าวนั้น บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) มีมูลค่าหลกัทรัพย ์ณ ราคา IPO 163,521 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2560 ลดลงร้อยละ 57 และจากขอ้มูลส้ินเดือนธนัวาคม 2561 มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของ ตลท. อยู่ท่ี 
15.98 ลา้นลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากส้ินปี 2560 ส่วน Market Capitalization ของ MAI อยูท่ี่ 2.4 แสนลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
28.8 จากส้ินปี 2560 

ส าหรับ บล.ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 3.11 เป็นอนัดับท่ี 14 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้ งส้ิน 38 
บริษทั โดยภาวะการแข่งขนัในปี 2561 ยงัรุนแรงต่อเน่ืองจากปีก่อน ขณะท่ีภาวะตลาดไม่เอ้ือต่อการลงทุนมากนกั แมภ้าพรวม
ปริมาณการซ้ือขายรวมของตลาดจะเติบโตร้อยละ 18.6 จากปีก่อนหนา้ อยูท่ี่ 5.64 หม่ืนลา้นบาทต่อวนั แต่ถา้พิจารณาแยกราย
กลุ่มนกัลงทุนจะเห็นวา่เป็นการขยายตวัของปริมาณการซ้ือขายของนกัลงทุน 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มนกัลงทุนต่างชาติ (Foreign 
Investors) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.5 พอร์ตลงทุนของบริษทั (Propprietary Trading) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.8 และนักลงทุนสถาบนั 
(Institutional Investors) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 ขณะท่ีปริมาณการซ้ือขายของกลุ่มนักลงทุนในประเทศทัว่ไป (Local Investor) 
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น โดยในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัไดมี้การเสริมผลิตภณัฑ ์และเพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์
ผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

 2. สมาชิกในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) ปัจจุบันมีทั้งส้ิน 40 ราย ในปี 2561 มีปริมาณการซ้ือขายรวม 
104,422,200 สญัญา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.0 จากปี 2560 โดยปริมาณการซ้ือขายส่วนใหญ่มาจาก Single Stock Futures และ SET50 
Index Futures โดยจ านวนบญัชีซ้ือขายของผูล้งทุนเท่ากบั 168,506 บญัชี เพ่ิมข้ึน 21,947 บญัชี จากปี 2560 ส าหรับ บล. ธนชาต 
มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 3.81 โดยอยูใ่นอนัดบัท่ี 11 จากจ านวนสมาชิกในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) ทั้งหมด 

3. ปัจจุบนัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยย์งัมีการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรม
ของการรวมกิจการ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการระดมทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถึงแมว้่าการแข่งขนัดา้นราคาจะมี
สูงข้ึน แต่ศักยภาพการแข่งขนัหลกัด้านคุณภาพของการให้บริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้งด้านการให้ค  าแนะน าท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ การมีเครือข่ายของผูใ้ห้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรคแ์ละ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ อันจะท าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของ  
บล. ธนชาต เพ่ิมมากข้ึน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 บลจ. ธนชาต ให้บริการจดัการลงทุนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนรายย่อย ผูล้งทุน 
รายใหญ่ และผูล้งทุนสถาบนั โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง ไดแ้ก่ สาขาของธนาคาร 
ธนชาต และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ภายใต ้
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจดัให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด ในการให้บริการท่ีเก่ียวกบัการลงทุน โดย
ควบคุมดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน 
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การตลาดและการแข่งขนั 

 ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งส้ิน 25 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการจดัการกองทุน
รวมท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 4,647,059 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 1.04 ในปี 2561 
มีกองทุนท่ีจดัใหม่จ านวน 483 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 933,223 ลา้นบาท โดยกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็น
กองทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 418 กองทุน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 884,167 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีจดัตั้งในปี 2561 ส าหรับกองทุนท่ี บลจ. ธนชาต จดัตั้งใหม่ในปี 2561 
ร้อยละ 83.37 เป็นกองทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวมทั้งส้ิน (Asset under Management) จ านวน 
221,270 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 จ านวน 7,318.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.20 เป็นการลดลงจากกองทุนรวมท่ีเสนอขาย
ประชาชนทัว่ไป 10,234 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.07 ส าหรับสดัส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารแบ่งเป็น สดัส่วนของกองทุนรวม 
ร้อยละ 86.60 กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 6.10 และกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 7.20 

ธุรกจิประกนั 

การด าเนินธุรกิจประกนัของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจประกนัภยั ด าเนินการโดย ธนชาต 
ประกนัภยั ให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท และธุรกิจประกนัชีวิต ด าเนินการโดย เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกอบธุรกิจหลกั
ประเภทธุรกิจประกนัชีวติ ส าหรับสถาบนัและองคก์ร และส าหรับบุคคลทัว่ไป 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ให้บริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์ 
การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และธุรกิจการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

ปี 2561 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัของไทยมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 
โดยมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 6.97 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 192,140 ลา้นบาท โครงสร้างตลาดประกนั
วินาศภัยของปี 2561 การประกันภัยรถยนต์ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59 ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาคือ  
การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 34 ส่วนการประกนัอคัคีภยั และการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 5 และร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา และแนวทางการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป ธนชาตประกนัภยัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการปรับ
กลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งรองรับการเปล่ียนแปลงของบริบทการด าเนินธุรกิจ มีการพฒันา และจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้อยา่งเป็นระบบ 
เพ่ือท าการวิ เคราะห์ท่ีน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการประกันภัยท่ีตรงใจลูกค้า มีการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงอย่างมืออาชีพ นอกจากน้ี ธนชาตประกนัภยัยงัคงให้ความส าคญัต่อการพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการท างาน  
โดยผสานเทคโนโลยีเขา้กับทุกระบบงาน ทั้ งงานด้านรับประกันภยั งานสินไหมทดแทน และงานสนับสนุนต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ คู่คา้ และส่งเสริมให้ปฏิบติังานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส ยติุธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี ในปี 2561 ธนชาตประกนัภยัไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัไลน์ เพื่อยกระดบัคุณภาพการให้บริการหลงัการขาย และ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้รายยอ่ย
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ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัอยูใ่นช่วงไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยประเภทผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัท่ีลูกคา้เลือก ไดแ้ก่ 
การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และการประกนัอคัคีภยับา้นอยูอ่าศยั กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมาจากลูกคา้
สินเช่ือของธนาคารธนชาต และการท าการตลาดของธนชาตประกนัภยั 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนัองคก์รเอกชน 
ท่ีด าเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑห์ลกั ๆ ท่ีให้บริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ 
การประกันภยัเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีได้กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่า ตั้ งแต่ 
ธนชาตประกนัภยัไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั มิไดมี้การพ่ึงพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของ
ธนชาตประกนัภยั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดด าเนินการใหบ้ริการรับประกนัภยัเฉพาะลูกคา้ภายในประเทศเท่านั้น 

ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวนิาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2561 ของสมาคมประกนัวินาศภยั 
คาดวา่ในปี 2561 อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัจะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 8.0 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับ
รวมอยูท่ี่ 236,384 ลา้นบาท 

บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ให้บริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล ประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน ให้ความคุม้ครอง
ชีวติและสุขภาพ ส าหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั และองคก์รทัว่ไป 

ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายบุคคลของ เอม็บีเค ไลฟ์ มีผลิตภณัฑส์ะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑช์ัว่ระยะเวลา ดงัน้ี 

-  ผลิตภัณฑ์ MBK Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกันภยั 20 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรม์ท่ี 1 - 19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 20 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 150 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 207 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

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

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Sure 10/7 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 7 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรม์ท่ี 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 5 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 10 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 155  
ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Smart Life 10/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยั 10 ปี โดยใหค้วามคุม้ครองชีวติ
ร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และไดรั้บความคุม้ครองชีวิตในกรณีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 100 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และเม่ือส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเบ้ียประกนัภยัรายปีท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมด 

- ผลติภัณฑ์ MBK Life 14/7 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 14 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 7 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรมท่ี์  
1 - 5 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 6 - 10 รับเงินคืนร้อยละ 4 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 11 - 13 รับเงินคืนร้อยละ 5 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 14 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 180 
ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 230 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 
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- ผลิตภัณฑ์ MBK Easy Protection Life 15/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 15 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี โดยให้
ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 300 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 1 - 3 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 500 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 4 - 6 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 700 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี  
7 - 9 และใหค้วามคุม้ครองชีวิตร้อยละ 800 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 10 - 15 ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 15 
รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 730 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 730 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Easy Saving 15/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 15 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี โดยให้ความ
คุ้มครองชีวิตร้อยละ 100 ของทุนประกันภัยเ ร่ิมต้นในปีกรมธรรม์ท่ี  1 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 165 ของ 
ทุนประกันภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 2 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 230 ของทุนประกันภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี  
3 และใหค้วามคุม้ครองชีวติร้อยละ 295 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 4 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 360 ของ
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 5 และใหค้วามคุม้ครองชีวติร้อยละ 425 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 6 และ
ให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 490 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 7  และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 555 ของทุน
ประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 8 และใหค้วามคุม้ครองชีวิตร้อยละ 620 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 9 และให้
ความคุม้ครองชีวติร้อยละ 685 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 10 - 15  ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 1 - 14 รับเงินคืน
ร้อยละ 10 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 15 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 570 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้  
รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 710 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Easy Return 15/10 ระยะเวลาเอาประกันภยั 15 ปี ช าระเบ้ียประกันภยัเพียง 10 ปี โดยให ้
ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 300 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 1 - 3 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 500 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 4 - 6 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 700 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี  
7 - 9 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 800 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 10 - 15 ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 5  
รับเงินคืนร้อยละ 50 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 10 รับเงินคืนร้อยละ 50 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปี
กรมธรรม์ท่ี 15 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 610 ของทุนประกันภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 710 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Happy Pension 85/1 (บ านาญแบบลดหย่อนได้) ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 1 ปี ไดรั้บเงินคืนบ านาญ
ในปีท่ีผูเ้อาประกนัภยัครบอาย ุ60 - 85 ปี รวมรับเงินบ านาญทั้งหมด 26 งวด รวมร้อยละ 520 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี ช าระเบ้ียประกนั 5 ปี ให้ความคุม้ครองการเสียชีวิตทุกกรณี  
ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ โดยใหค้วามคุม้ครองชีวติสูงถึง 100,000 บาท พร้อมความคุม้ครองดา้นค่ารักษาพยาบาลในฐานะ
ผูป่้วยใน ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ ดว้ยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 200,000 บาทต่อคร้ัง 

ดา้นผลิตภณัฑ์ประกันอุบติัเหตุส่วนบุคคล มีผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความคุม้ครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และ 
การบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ตลอด 24 ชัว่โมง คุม้ครองอุบติัเหตุจากการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ชดเชยรายได้
สูงสุด 365 วนั สามารถเลือกท าประกนัไดท้ั้งแบบรายเด่ียวและแบบครอบครัว โดยคุม้ครองสมาชิกท่ีมีอายรุะหวา่ง 1 - 65 ปี 

ด้านผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตกลุ่มของบริษทั มีผลิตภณัฑ์ทั้ งแบบท่ีให้ความคุม้ครองชีวิตและความคุม้ครองด้านสุขภาพ  
โดยใหค้วามคุม้ครองทั้งในเวลาท างานและนอกเวลาท างาน และรับความคุม้ครองไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ ดว้ยเบ้ียประกนั 
อตัราเดียวทุกเพศ ทุกอาย ุ

ดา้นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบคุม้ครองสินเช่ือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรับ
ประกนัภยัรายบุคคล คุม้ครองสินเช่ือเพ่ือไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผูกู้ ้ซ่ึงให้ความคุม้ครอง



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 21 จาก 23 

การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงด้วยจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กนั หรือลดลงเป็น 
รายงวดดว้ยอตัราดอกเบ้ียทบตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ดา้นการตลาดของ เอ็มบีเค ไลฟ์ มุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับลูกคา้รายบุคคล ส าหรับกลุ่มลูกคา้
หลักเป็นลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลางข้ึนไป (Middle-Upper Income) โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ  
สร้างความสมัพนัธ์และมอบการบริการใหก้บัลูกคา้ 

ช่องทางการจ าหน่าย 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
การเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยช่องทางการขายหลกัประกอบด้วย ช่องทางการขาย 
ผ่านบริษทันายหน้านิติบุคคล คือ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนักงาน Relationship Management ช่องทาง 
การขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการขายผ่านนายหนา้นิติบุคคล (Broker) ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต 
หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต 

ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นโดยตรง ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
รวมทั้ งหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้น จากสถาบันการเงินทัว่ไปและสถาบันการเงินท่ีปิดกิจการแลว้ เพ่ือน ามาบริหารหรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีไดรั้บอนุญาตในประกาศกระทรวงการคลงัหรือกฎหมาย 
วา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตลาดและการแข่งขนั 

การบริหารจดัการทรัพยสิ์นดงักล่าวมีเป้าหมายหลกัในการแกปั้ญหาหน้ีคา้งช าระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของ
ลูกหน้ี ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี มีวตัถุประสงค์และนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีด้อยคุณภาพและฟ้ืนฟู
คุณภาพลูกหน้ี โดยด าเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือท าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้ลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีไดต้ามความสามารถ 
ท่ีแทจ้ริงและกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ ส าหรับการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย รวมทั้งการขายทรัพยสิ์นรอการขายให้แก่
บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไป เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์การด าเนินงานท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งในตลาดอสงัหาริมทรัพยไ์ด ้โดยมีการวา่จา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นทรัพยสิ์นรอการขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนด
ราคาขายและบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้ งพิจารณาแต่งตั้ งตวัแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขาย
ทรัพยสิ์นเหล่านั้น ดว้ยการจดัท ารูปแบบ (Package) ของทรัพยสิ์นให้มีมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือ 
กบักลุ่มบริษทัในเครือ และเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหน่าย เช่น ผา่นนายหนา้หรือตวัแทนจดัหาและติดต่อกบับริษทัท่ีด าเนินการ
ประมูลขายหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต รวมถึงการจัดหาส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจ าหน่าย เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จ ากดั 

 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บบส. ทีเอส ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขาย โดยด าเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือท าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้ลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีได้
ตามความสามารถท่ีแทจ้ริง และกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ 

 การตลาดและการแข่งขนั 

บบส. ทีเอส มีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพและฟ้ืนฟคุูณภาพลูกหน้ีท่ีรับโอนมาจากธนาคาร
นครหลวงไทย เพ่ือน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอน รวมทั้งการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจ
ทัว่ไป ดงันั้น เพ่ือให้การขายทรัพยสิ์นกระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด ้
บบส. ทีเอส จึงไดว้่าจา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นทรัพยสิ์นรอการขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดราคาขายและบริหาร
ทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องทรัพยสิ์น จดัท าแผนและน าเสนอขายต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งแต่งตั้งนายหนา้หรือตวัแทนระดบัมืออาชีพในการขายทรัพยสิ์นเหล่านั้นเพ่ือจดัท ารูปแบบ (Package) ของทรัพยสิ์นให้มี
มูลค่าเพ่ิม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือและเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหน่าย เช่น ผา่นนายหนา้
หรือตวัแทนจดัหาและติดต่อกบับริษทัท่ีด าเนินการประมูลขายทรัพยสิ์น หรือผ่านเวบ็ไซตข์องกลุ่มธนชาต รวมถึงการจดัหาส่ือ
ท่ีมีประโยชน์ต่อการจ าหน่าย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

ธุรกจิลสีซ่ิง 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ราชธานีลิสซ่ิง ด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือสัญญาเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้ งใหม่และเก่า 
โดยเฉพาะรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถกระบะ รถแท็กซ่ี รถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ และประเภทรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทัมีเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่และรถยนต์เก่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 และ 35 ตามล าดับ  
ของยอดเงินให้สินเช่ือทั้งหมด และมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือส าหรับรถบรรทุก และรถยนตป์ระเภทอ่ืน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดบั 

การด าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองนั้น ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัการให้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ท่ีมีความอ่อนไหวกบัภาพรวมของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงหลายดา้นในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ ไดแ้ก่ สภาพการใชง้านของรถ 
ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐาน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี จึงต้องมีทีมงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนตมื์อสอง 

นอกจากน้ี ราชธานีลิสซ่ิงยงัมีการให้บริการหลงัการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิงท่ีเป็น
ธุรกิจหลกั เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจ าปี การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั รวมทั้งการน า
รถยนต์ไปตรวจสภาพเพ่ือต่อภาษีทะเบียนรถยนต ์เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้แลว้ ยงัเป็นการ
เสริมรายไดใ้หก้บัราชธานีลิสซ่ิง รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ในแง่ของการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้และป้องกนัความเสียหายให้แก่
ราชธานีลิสซ่ิงอีกดว้ย 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2561 อุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง มีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่าน ๆ มา แต่การแข่งขนัใน
ธุรกิจลิสซ่ิงและเช่าซ้ือยงัคงรุนแรงต่อเน่ืองต่อไป เน่ืองจากสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงกิจการลิสซ่ิงและเช่าซ้ือของ
ผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์มุ่งเนน้การท าตลาดไปท่ีสินเช่ือรถยนตส่์วนบุคคลทั้งรถยนตใ์หม่และรถยนตมื์อสอง ท าให้
ผูป้ระกอบการบางรายมีการปรับตวัและขยายสดัส่วนไปยงัการใหสิ้นเช่ือส าหรับรถยนตมื์อสองมากข้ึน แต่ผูป้ระกอบการเหล่าน้ี
ก็ยงัไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของราชธานีลิสซ่ิง เน่ืองจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลกัของบริษทัเป็นกลุ่มรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท์ั้ง
รถยนตใ์หม่และรถยนตเ์ก่า ซ่ึงการแข่งขนัในกลุ่มน้ียงัไม่รุนแรงเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดรถยนตส่์วนบุคคล 

อยา่งไรก็ตาม ราชธานีลิสซ่ิงมีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยใ์นช่วง 3 ถึง 5 ปีขา้งหนา้ 
ร้อยละ 65 - 70 ของมูลค่าพอร์ตลูกหน้ีของราชธานีลิสซ่ิง เน่ืองจากคาดว่าลูกคา้กลุ่มดงักล่าวจะยงัคงมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง และใหผ้ลตอบแทนในดา้นอตัราการท าก าไรท่ีสูง นอกจากน้ี จากประสบการณ์อนัยาวนานและความช านาญในธุรกิจ 
ราชธานีลิสซ่ิงยงัใชค้วามไดเ้ปรียบน้ีให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์
และการให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูจ้ดัจ าหน่ายรถยนตมื์อสอง การให้บริการท่ีรวดเร็วทนัใจส าหรับลูกคา้ เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด และการขยายความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายรถยนตมื์อสองใหม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทางธุรกิจ 

จากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความช านาญทางธุรกิจ ประกอบกบัการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์
และการใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูจ้  าหน่ายรถยนต ์ท าใหร้าชธานีลิสซ่ิงมีความมัน่ใจท่ีจะรักษาความสามารถในการแข่งขนั รวมถึง
ส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 60,649 ลา้นบาท รวมถึงส ารองตามกฎหมายและก าไรสะสมแลว้ แหล่งเงินทุน 
ท่ีส าคญัของธนาคารธนชาตยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัอีก 2 แห่งคือ 

  1) เงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2561 มีจ านวน 752,160 ลา้นบาท 

  2) เงินกู้ยืม จ านวน 43,079 ลา้นบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากหุ้นกู้และตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 19,930 ลา้นบาท หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ จ านวน 22,250 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งิน จ านวน 623 ลา้นบาท 
และหุน้กูอ้นุพนัธ์ จ านวน 276 ลา้นบาท 

2. การจดัหาเงนิทุนหรือให้กู้ยมืผ่านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ธนาคารธนชาตไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในกลุ่มธนชาต โดย ณ ส้ินปี 2561 
ธนาคารธนชาตไดใ้ห้กูย้ืมแก่ ราชธานีลิสซ่ิง (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) เพ่ือการด าเนินธุรกิจตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต 
จ านวน 1,030 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 540 ลา้นบาท จากส้ินปี 2560 มียอดคงคา้งจ านวน 1,570 ลา้นบาท 

ยอดเงินกูย้ืมคงคา้งดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของยอดเงินท่ีให้กูย้ืมทั้งหมดของงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ ส้ินปี 
2561 โดยทั้งหมดเป็นการใหกู้ย้มืเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยยงัขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา โดยมีปัจจยัหลกัจากการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน
ทั้งสินคา้อุปโภคและบริโภค รวมถึงสินคา้ประเภทรถยนต์ การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตวัไปในทิศทาง
เดียวกัน การส่งออก และการท่องเท่ียวขยายตวัดีในช่วงคร่ึงปีแรก แต่มาชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงปีหลงั ตามเศรษฐกิจโลกท่ี 
อ่อนตวัลง จากสงครามการคา้ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยในฐานะคู่คา้ของจีนและ
สหรัฐฯ  และการข้ึนดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ทาํให้เงินทุนเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ กระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินในภูมิภาค ซ่ึงทั้งสองปัจจยัน้ีส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในคร่ึงปีหลงั สินเช่ือโดยรวม
ของธนาคารพาณิชย ์ยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ตามภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมท่ีมีการขยายตวัต่อเน่ือง  ถึงแมว้่า
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้่อสินเช่ือรวมจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา แต่ระบบธนาคารพาณิชยย์งัคง
สามารถสร้างกาํไรไดสู้งข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ีย และการลดลงของค่าใชจ่้ายกนัสาํรอง
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือพิจารณาในภาพรวมธนาคารพาณิชยย์งัคงมีเสถียรภาพทางการเงินท่ี
แขง็แกร่ง โดยสะทอ้นไดจ้ากเงินกองทุนและเงินกนัสาํรองท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑข์ั้นตํ่าท่ี ธปท. กาํหนด 

สําหรับในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตวัลงจากปีท่ีผ่านมา ทั้ งจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมือง ซ่ึงจะสร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจ โดยมีปัจจัยเส่ียงท่ีจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
ในหลายดา้น เช่น การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราดอกเบ้ียในประเทศ หน้ีภาคครัวเรือนท่ียงัอยู่ในระดบัสูง และ
คุณภาพสินเช่ือในภาวะแนวโน้มดอกเบ้ียขาข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ได ้ทั้ งความเส่ียง 
ดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง  
โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุมความเส่ียง
ท่ีสําคัญของบริษทัในกลุ่มธนชาต นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีกระบวนการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนตาม Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) เพื่อรองรับความเส่ียงประเภท 
ต่าง ๆ ตามมาตรการกาํกบัดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยด์ว้ยหลกัเกณฑ์ Basel III ท่ี ธปท. กาํหนด ซ่ึงทาํให้ธนาคาร 
ธนชาตสามารถบริหารจดัการเงินกองทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งมัน่คง 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการบริหารความโปร่งใส โดยมีการกาํกบัดูแล 
ติดตาม และพฒันาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการต่าง ๆ ยงัคงมีความสอดคลอ้งและทนัต่อ 
ปัจจัยเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ไดก้าํหนดโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ 
ความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายผา่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงสร้างในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะภาพรวม 
(Enterprise-wide Risk) ซ่ึงครอบคลุมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
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Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณา 
ถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

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

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั รวมทั้งวางกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด นอกจากน้ี ยงัมีบทบาทในการควบคุม ติดตาม 
และดูแลให้บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงการรายงาน 
ผลการปฏิบติัการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและ
กลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามแนวนโยบายและขอ้บงัคบั
ของทางการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และกลุ่มธนชาต รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งและเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงเปล่ียนแปลงช่ือคณะกรรมการ
 บริหารความเส่ียง เป็นคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 การดาํเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใตโ้ครงสร้างองค์กรท่ีมีการสอบทานและถ่วงดุลอาํนาจ (Check and Balance)  
มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมติดตามความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) และ
หน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office) 

Risk Management ส่วนบริหารเงินและการลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจัดการ Special Project 

คณะกรรมการ 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายการเงิน สายงานธุรกิจ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 15 

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

 การกาํหนดขนาดและสดัส่วนตามค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงหรือแบบจาํลอง ทาํให้
บริษทัฯ สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเพดานในการควบคุมค่าความเส่ียง 
ท่ีสามารถยอมรับได ้และใชเ้ป็นระดบัสญัญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

 มีการรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยท่ีสําคัญ และสรุปภาพรวม 
ความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํตามงวดเวลาท่ีกาํหนด 

ระบบการบริหารความเส่ียงขา้งตน้มีการพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลกัความระมดัระวงั มีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมทนัต่อ
เหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังาน 
เป็นสาํคญั 

ประเภทความเส่ียงทีส่ าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี ้

1. ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ี หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย  
ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การให้กูย้ืมหรือให้สินเช่ือ การก่อภาระผูกพนั
หรือการคํ้ าประกัน ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้เครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ี (Market 
Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท. ไม่คํ้าประกนั และตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รเอกชน 
เช่น หุน้กู ้เป็นตน้ 

 ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดส้ร้างวฒันธรรมทางดา้นเครดิต 
เร่ิมจากการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สญัญา หรือผูอ้อกตราสารหน้ี โดยใชแ้บบวเิคราะห์ความเส่ียง
ท่ีพฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิตซ่ึงเป็นหน่วยงาน
อิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะเป็น 
ผูพิ้จารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา วงเงินสินเช่ือหรือลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไข
ต่าง ๆ ในการให้สินเช่ือหรือก่อภาระผูกพนั รวมทั้งควบคุมสถานะความเส่ียงทั้งในระดบัภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียง
ทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจน
ติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือให้มีการจดัการอยา่งเหมาะสม ดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพ
ของธุรกิจและความสามารถในการชาํระหน้ีคืนเป็นปัจจยัสาํคญั โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบการทําธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 15 

เพ่ือให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเส่ียงท่ีได้รับ บริษัทฯและบริษทัย่อยมีการนําเคร่ืองมือในการวดัผลตอบแทน 
หลงัหกัค่าความเส่ียงต่อเงินกองทุน หรือ Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) มาใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
จดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤตท่ีจะส่งผลให้ลูกหน้ี 
มีความสามารถในการชาํระหน้ีลดลง หรือไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปัจจยัเส่ียง 
ต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนใหมี้ผลกระทบต่อการทาํธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีลูกหน้ีดาํเนินธุรกิจอยู ่

ปัจจยัความเส่ียงด้านเครดติทีส่ าคญั มดีงันี ้

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายในการกระจายการปล่อยสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ โดยเนน้ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพดี และพยายามควบคุมไม่ใหเ้กิดการกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากจนเกินไป มีการกาํหนดวงเงินควบคุมความเส่ียง
ดา้นการกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีใหแ้ก่ลูกหน้ีแต่ละกลุ่ม (Group Limit) และลูกหน้ีแต่ละราย (Single Limit) ตามระดบัความเส่ียง
ของลูกหน้ี รวมทั้ งมีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความเส่ียง 
อนัเกิดข้ึนจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการบริหารพอร์ตสินเช่ือโดยการวิเคราะห์
สถานะพอร์ตสินเช่ือโดยรวม และบริหารสดัส่วนของพอร์ตสินเช่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีสูงสุดภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

สถานะเงนิให้สินเช่ือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 สามารถจ าแนกตามประเภทธุรกจิ ได้ดงันี ้

ประเภทธุรกจิ 
2561 2560 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
การเกษตรและเหมืองแร่ 6,582  0.87 7,498 1.05 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 74,816  9.91 81,105 11.38 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 48,600  6.44 47,484 6.66 
การสาธารณูปโภคและบริการ 54,114  7.17 58,878 8.26 
การบริโภคส่วนบุคคล     

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 103,280  13.69 97,676 13.70 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,822  0.51 4,116 0.58 
เพ่ือเช่าซ้ือ 420,680  55.75 371,031 52.06 
อ่ืน ๆ 31,402  4.16 29,504 4.14 

อ่ืน ๆ  11,317  1.50 15,469 2.17 
รวมเงนิให้สินเช่ือ 754,613 100.00 712,761 100.00 

จากขอ้มูลสินเช่ือโดยรวมพบวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกระจุกตวัในสินเช่ือเช่าซ้ือ
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 52.06 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 55.75 ทั้งน้ี สินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือสําหรับบุคคลธรรมดา  
ซ่ึงมีมูลค่าต่อสญัญาไม่สูงมากนกั และมีจาํนวนลูกคา้มากทาํใหมี้การกระจายความเส่ียงท่ีดี 
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1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

สินเช่ือด้อยคุณภาพ ได้แก่ สินเช่ือจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของแต่ละ
สถาบันการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความสําคัญ 
และพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอ 

สัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ (ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 มดีงันี ้

สินเช่ือจดัช้ัน 
2561 2560 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,656  25.40 5,957 34.61 
สงสยั 3,172 17.31 2,674 15.53 
สงสยัจะสูญ 10,500 57.29 8,582 49.86 
รวม 18,328 100.00 17,213 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงินมีสินเช่ือด้อยคุณภาพจํานวน 18,328  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีจาํนวน 17,213 ลา้นบาท โดยเม่ือพิจารณาจากภาพรวมของเงินให้สินเช่ือ สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
มีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 2.43 ของยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.41 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบั
ท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม 

สินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ จ าแนกตามประเภทธุรกจิ (ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ) ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2561 และวนัที ่31 ธันวาคม 2560 มดีงันี้ 

ประเภทธุรกจิ 
2561 2560 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
การเกษตรและเหมืองแร่ 73 0.40 68 0.40 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  5,106  27.86 4,985 28.96 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 1,973  10.76 2,065 12.00 
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,432 7.81 1,444 8.39 
การบริโภคส่วนบุคคล     

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 4,468 24.38 3,577 20.78 
เพ่ือเช่าซ้ือ 3,595  19.62 3,577 20.78 
อ่ืน ๆ 1,445  7.88 1,253 7.28 

อ่ืน ๆ 236 1.29 244 1.41 
รวมสินเช่ือด้อยคุณภาพ 18,328 100.00 17,213 100.00 
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การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 
จาํนวนลูกหน้ี (ราย) 6,745 8,820 
ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง  10,107 11,169 
หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ 2,841 3,678 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  1  1 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 755,270 713,362 
ยอดหน้ีปรับโครงสร้างต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 1.34 1.57 

ความเ ส่ียงจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นความเ ส่ียงจากลูกหน้ีด้อยคุณภาพย้อนกลับ นั่นคือหลังจาก 
ปรับโครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลบัมาเป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบับริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีมียอดเงินตน้
และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวนเงินรวม 10,107 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของยอดรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ  
โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสร้างดงักล่าวหากคาํนวณสุทธิจากหลกัประกนัจะมีมูลค่ารวมประมาณ 2,841 ลา้นบาท 

1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 

สาํหรับการให้สินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัย่อยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์และจดัระดบัคุณภาพของ
หลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น และนาํผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปใช้
เป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวไม่วา่จะเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย์
จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนดไว ้โดยประเภทของ
หลกัประกนัท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินฝากและตัว๋แลกเงิน หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพย์
นอกตลาด อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยั ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ
และบริษทัย่อยกาํหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ีในการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกันแต่ละประเภท รวมทั้ ง
กาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานการประเมินราคาและตีราคาท่ีมีขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจ
กาํหนดราคา ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าของหลกัประกันนั้นลดลง หรือมีการเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน จะตอ้งมีการ
พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีรถยนต์เป็นหลกัประกันท่ีถือเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัฯ สามารถดาํเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ดใ้นทนัทีเพ่ือนาํไป
ขายในตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถยึดรถยนต์ท่ีเป็นหลกัประกนัได ้
รวมทั้งความเส่ียงจากการจาํหน่ายรถยนตแ์ต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะ
ตลาดรถยนต์ใช้แลว้ สภาพของรถยนต์ท่ีได้ยึดมา เป็นตน้ ซ่ึงธนาคารธนชาตได้ใช้ขอ้มูลจากสถิติคาํนวณค่าความเสียหาย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีสาํหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ หรือ Loss Given Default (LGD) ทั้งน้ี ธนาคารธนชาต
ไดมี้การกนัสาํรองฯ ท่ีสูงกวา่ค่า LGD เพื่อใหค้รอบคลุมความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นรอการขายมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชีสุทธิหลงัหัก 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 4,822 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,700 ลา้นบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 26.07 ของมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชี 

1.5 ความเส่ียงจากการค า้ประกนัและการอาวลั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต  
การคํ้ าประกนักูย้ืมเงิน และภาระผูกพนัอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบแทนลูกคา้  
ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้าประกนัและการอาวลั บริษทัฯและบริษทัย่อย 
ไดดู้แลและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมติั ตลอดจนควบคุมและ
ติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการรับอาวลั การคํ้ าประกนัการกูย้ืมเงินและ 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ จาํนวน 25,472 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของสินทรัพยท์ั้งหมด 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นราคา ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน โดยบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการควบคุมและจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ี
และตราสารทุน ทาํใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงโดยใชแ้บบจาํลองของ Value-at-Risk (VaR Model) 
เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยมีการกาํหนด Limit ต่าง ๆ ในการทาํธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีรับได ้เช่น Position Limit 
และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front 
Office) และหน่วยงานท่ีบันทึกรายการ (Back Office) ทําหน้าท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารความเส่ียงไดท้ันท่วงที บริษทัฯและ 
บริษทัย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เป็นผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นน้ี ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่า
เคร่ืองมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํ บริษทัฯและบริษทัย่อยกาํหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองมือด้วยการทาํ  
Back-testing โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) กาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการ
จาํลองเหตุการณ์รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดอยา่งรุนแรงเฉียบพลนั หรือทาํการ
ทดสอบภาวะวกิฤต Stress Test เพ่ือใหค้าดการณ์ไดว้า่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนอยา่งไร 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผือ่ขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จ าแนก
ตามประเภทเงนิลงทุน เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่ายุตธิรรม 

2561 2560 

เงนิลงทุน   
เงินลงทุนเพื่อคา้   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 13,346 11,500 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,507 5,364 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 958 1,713 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 99,910 114,495 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 23,702 25,373 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 17,203 10,430 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 
หน่วยลงทุน 

6,793 
68 

4,531 
625 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 165,487 174,031 

มูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับลดลงจากการลดการลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ีภาคเอกชน จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ค่าความเส่ียงด้านราคาโดยรวมของบริษัทฯ 
และบริษทัยอ่ยปรับลดลงจากปลายปีท่ีผา่นมา 

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 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสําหรับการดาํเนินงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากความเหล่ือมลํ้าระหว่างระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ในสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัใน 
แต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซ่ึงจะมีการวดัความเส่ียงเป็นประจาํทุกเดือน เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัฯและ  
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได ้จึงไดจ้ดัให้มีการกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียงและระดบัสัญญาณ
เตือนภยัท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผูกพนั รวมทั้งการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 
(Reprice) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย ควบคุมและติดตามความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ  
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ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือกาํหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเส่ียง 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  
ตามสัญญาของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

 
เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดอืน 3 - 12 เดอืน 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         

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

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -     -     -     -     -     -    2,005  2,005 

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

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

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -     -     -     -     -     -    2,640 2,640 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี  -     -     -     -     -     -    64 64 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ         

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

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

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  -     -     -     -     -     -    1,163 1,163 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์  -     -     -     -     -     -    2,097 2,097 

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

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -     -     -     -     -     -    1,325  1,325  

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี  -     -     -     -     -     -    795 795 

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

จากโครงสร้างสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้ หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดปรับเพ่ิมข้ึนจากระดบัปัจจุบนั 
จะส่งผลกระทบทาํใหร้ายไดด้อกเบ้ียสุทธิสาํหรับช่วงเวลา 1 ปีขา้งหนา้ปรับลดลง อนัเน่ืองมาจากสินเช่ือเช่าซ้ือของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยซ่ึงอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียคงท่ี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการบริหารจดัการความเส่ียง โดยการทาํสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และการระดมเงินฝากระยะยาวเพ่ิมข้ึน 
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2.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

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

ทั้งน้ี ส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการให้บริการของธนาคารธนชาตซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย (ALCO) เป็นผูค้วบคุมและ
ติดตามความเส่ียงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหว่างโครงสร้างและอายุครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียงเพ่ือควบคุม
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน อยา่งไรก็ดีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ธนาคารธนชาตมีนโยบายท่ีจะปิดความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น สญัญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในระดบัตํ่า เน่ืองจากสินทรัพย ์
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถชาํระหน้ีสินและภาระผกูพนัเม่ือถึง
กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่
ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนัและ
ในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเส่ียงจะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาท่ี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจมีความตอ้งการเงินทุนแตกต่างกนัเพ่ือรองรับการครบกาํหนดของเงินกูย้ืม การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลง 
หรือการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์โดยใชเ้คร่ืองมือทั้งท่ีเป็นแบบจาํลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) 
อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใชส้ถานการณ์จาํลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อวิเคราะห์
ถึงผลกระทบว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะยงัคงมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอหรือไม่ ภายใตก้ระแสเงินสดท่ีข้ึนอยู่กับพฤติกรรม 
ของลูกคา้ในการต่ออายุสัญญาเม่ือครบกาํหนด นอกจากน้ี ยงัได้ประมาณการความตอ้งการสภาพคล่องภายใตส้มมติฐาน 
ท่ีแตกต่างกนัตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยเองและเกิดกบัระบบสถาบนั
การเงิน 

ขณะเดียวกนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวร้องรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการ
ทบทวนเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะจดัให้มี 
การประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจาํทุก 2 สปัดาห์ 
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โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจ าแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของ 
แหล่งเงนิทุน เป็นดงันี ้

เงนิทุนจ าแนกตามแหล่งทีม่าของเงนิทุน 
2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินรับฝาก 751,917 85.56 716,091 84.24 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 71,923  8.18 82,343 9.69 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 55,013  6.26 51,596 6.07 
รวม 878,853 100.00 850,030 100.00 

 

เงนิทุนจ าแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงนิทุน 
2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 786,934  89.54 761,007 89.53 

เกิน 1 ปี 91,919   10.46  89,023 10.47 

รวม 878,853 100.00 850,030 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินรับฝากและเงินกูย้ืมรวม 878,853 ลา้นบาท โดยแหล่งเงินทุน 
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี อันเป็นลักษณะโครงสร้าง 
การทาํธุรกิจเป็นปกติการคา้ของสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การออกผลิตภณัฑต์่าง ๆ เช่น เงินฝาก 
NCD และหุน้กู ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการออมเงินใหก้บัลูกคา้ 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา เป็นดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
วนัที่ครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด 11,022   -     -     -    11,022  

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -     670 1,335  -     2,005 

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

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

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -     2,640  -     -    2,640 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี  -    64  -     -    64 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ      

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

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

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,163  -     -     -    1,163 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์  -    703 1,394  -    2,097 

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

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -    1,325  -     -    1,325 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี  -    795   -     -    795 

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

ภาระผูกพนั      

การรับอาวลัตัว๋เงิน 2 291 10  -    303 

การคํ้าประกนัเงินกูย้มื 87 2,315  -     -    2,402 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 57 226  -     -    283 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 31 728  -     -    759 

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

รวมภาระผูกพนั 37,909 47,418 1,780  -    87,107 
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4. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรหรือ 
ขาดการควบคุมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได ้
จากการดาํเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย เช่น ความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง 
หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้ งความเสียหายท่ีได้รับจากการตกลงกันนอกชั้นศาล เป็นต้น  
ซ่ึงความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอ่ืน โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) และดา้นช่ือเสียง 
(Reputation Risk)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความตระหนกัดีวา่ การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีดี เป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจให้
บรรลุเป้าหมายใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จากสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนั ซ่ึงมีความไม่แน่นอน บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงใหค้วามสาํคญั
ต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อีกทั้งครอบคลุมการดาํเนินงานทัว่ทั้งบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยอย่างเพียงพอและเตรียมความพร้อมรับกบัสภาวะการณ์ท่ีไม่คาดคิดดงักล่าวไดอ้ยา่งทนักาล รวมทั้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑท่ี์มีแนวโนม้เขม้ขน้ข้ึน  ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการป้องกันและติดตามดูแลความเส่ียง นอกจากน้ี การควบคุมภายในเป็นกลไกสําคญัในการควบคุมและป้องกัน 
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี อนัไดแ้ก่ กาํหนดโครงสร้างองคก์ร ให้มีการ
สอบทานและถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั การจดัใหมี้หน่วยงานสนบัสนุนการทาํธุรกรรมท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ
เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกรรมทุกประเภท การจัดการระบบ
สารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ตลอดจนการจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง เป็นตน้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบหรือเง่ือนไขของวิธีการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินความเส่ียงภายใน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเอง โดยวิธีการดงักล่าวบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น แนวทางการ
กาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ลกัษณะและความซบัซอ้นของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง
ของบริษทัฯ โดยมีการจดัทาํเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีสาํคญัตามหลกั Basel New Capital Accord (Basel II) 
เช่น การประเมินความเส่ียงและการควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment) ดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีสาํคญั (Key Risk 
Indicators: KRI) การจดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss Data) นโยบายการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกของ
กลุ่มธนชาต (Outsourcing Policy) โดยมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดย ธปท. และแผน
รองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan)  นอกจากน้ี ตามท่ี ธปท. กาํหนดใหก้ลุ่มธนชาตดาํรงเงินกองทุนเป็น
อตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการตามแนวทางของ Basel III นั้น กลุ่มธนชาตไดเ้ลือกวิธีการ
คาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นปฏิบติัการดว้ยวธีิ Basic Indicator Approach 

สาํหรับการติดตามดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน
มีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะช่วยให้รับทราบถึงความเส่ียงและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่ส่งผลเสียหาย
ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ถึงกระนั้ นก็ดี เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวโน้มและ 
การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลปัจจยัเส่ียง บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงจดัให้มีรายงานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ เพ่ือใชป้ระกอบการกาํหนดนโยบายและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดอีกทางหน่ึงดว้ย 
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5. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ของบริษทัฯและบริษทัย่อยแก่ลูกคา้ผ่านช่องทางดิจิทลั การจดัการ
ขอ้มูล และภยัคุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ สร้างความเสียหายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็น 
ตวัเงิน เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัอตัราการใชบ้ริการธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกคา้ผ่านช่องทางดิจิทลั มีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว จนเป็นส่วนหลกั 
ในการให้บริการ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงาน  
เพื่อให้บริการลูกคา้อย่างมัน่ใจและปลอดภยั โดยเหตุดังกล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการบริหาร 
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การดาํเนินการท่ีสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 

 จดัโครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียงตามหลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3 ระดบั (Three lines of defence) 
แบ่งแยกความรับผิดชอบระหว่างการทาํหน้าท่ี 1) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) บริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 จดัทาํนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อยา่งรัดกมุและรอบดา้น 

 นาํระบบ DLP (Data Leakage Protection) ซ่ึงเป็นระบบสาํหรับป้องกนัขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัไม่ให้ร่ัวไหลมาใช ้เพื่อรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลของลูกคา้และขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

6. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

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

7.  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) 

ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสาธารณชน ไดแ้ก่ ลูกคา้ (Customers) คู่คา้ 
(Strategic or alliance partners) นักลงทุน (Investor) และผูก้าํกบัดูแล (Regulators) รับรู้ถึงภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือขาด 
ความเช่ือมัน่ในบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงความเส่ียงด้านช่ือเสียงอาจเกิดจากการไม่ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณใน 
การดาํเนินธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการ รวมทั้งเกณฑก์ารปฏิบติังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้คาํนึงถึงความสําคญัของความเส่ียงด้านช่ือเสียงมาอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการตาม Pillar II ของ ธปท. จึงไดก้าํหนดให้มีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้น
ช่ือเสียงข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย กรอบการบริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk Framework) และกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินและการวดัความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบัตามผลกระทบและ
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โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง การป้องกนัความเส่ียงดา้นช่ือเสียงโดยการสร้างความตระหนกัในความสาํคญัของความเส่ียง
ดา้นช่ือเสียงและกาํหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียงก่อนเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Reputation Risk Event) การติดตามและ
รายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการจดัการความเส่ียงในกรณีความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง
และสูงมาก โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้กําหนดให้มีหน่วยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงดงักล่าว  

8. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หมายความวา่ ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีบังคบัใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจาํนวนสูง  
ความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ หรือการถูกทางการเขา้แทรกแซง ซ่ึงการปรับปรุง เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั กฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ธปท. ก.ล.ต. ตลท. คปภ. ปปง. และหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่ละคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ 
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานกํากับกฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารธนชาต ท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารธนชาต ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่มธนชาต ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของทางการและองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คาํปรึกษา เผยแพร่ความรู้ให้กบัผูบ้ริหาร
และพนักงาน และสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูงให้สามารถบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
และไม่ซํ้ าซอ้นกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีเฉพาะ เช่น การป้องกนัการฟอกเงิน การประสานงานกบั 
ผูก้ ํากับดูแล หรือหน่วยงานทางการ เป็นตน้ โดยมีการรายงานคู่ขนานต่อผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต  
กบัคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัจะทาํการประเมินความเส่ียง 
ดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ซ่ึงครอบคลุมถึงทิศทางการกาํกบัดูแลของทางการ ผลการตรวจสอบของทางการ นโยบายธุรกิจ ขอ้หารือ ขอ้ร้องเรียน การควบคุม
ภายใน และระบบงานภายในท่ีรองรับในเร่ืองท่ีพิจารณานั้น ๆ โดยมีการกาํหนดนํ้ าหนกั ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ตามแนวทาง Risk Based Approach (RBA) เพ่ือใชใ้นการสุ่มสอบทานการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
(Control and Monitor) และติดตามขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เป็นเจา้ของและไม่ติดภาระจาํนอง/จาํนาํ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ท่ีดิน* 5,483 5,609 5,993 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,312 2,477 2,642 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 6,698 7,279 7,399 

อ่ืน ๆ 154 82 90 

รวม 14,647 15,447 16,124 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,525) (6,690) (6,421) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (79) (79) (98) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 8,043 8,678 9,605 

* แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนักงาน ค่าเช่ารถยนตแ์ละอ่ืน ๆ ตามสัญญาเช่าและ
บริการระยะยาว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ระยะเวลา 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

สญัญาเช่าท่ีดิน/อาคาร 
ภายใน 1 ปี 583 551 698 

1 ปีข้ึนไป 742 695 839 

สญัญาเช่ารถยนต ์
ภายใน 1 ปี 
1 ปีข้ึนไป 

123 
216 

133 
192 

144 
243 

อ่ืน ๆ 
ภายใน 1 ปี 1,161 1,110 1,406 

1 ปีข้ึนไป 1,748 2,471 834 

รวม  4,573 5,152 4,164 
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เงินให้สินเช่ือ 

นโยบายการจดัช้ันสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและ 
บริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของ ธปท. เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

รายการระหว่าง
ธนาคาร 

และตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ 
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบีย้ค้างรับ เงินลงทุน 

ทรัพย์สิน
รอการขาย สินทรัพย์อืน่ รวม 

จดัชั้นปกติ 85,449 656,410 - - 142 742,001 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 27,759 - - 109 27,868 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4,659 - - 11 4,670 

จดัชั้นสงสัย - 3,172 - - 9 3,181 

จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 10,500 1,094 1,658 423 13,675 

รวม 85,449 702,500 1,094 1,658 694 791,395 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดว้ยจาํนวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

 สาํหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็น
หน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนั สาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยกนัเงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลกัประกัน โดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้ามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ทั้งน้ี สาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็น
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษัทย่อยกันเงินสํารองเป็น 
กลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลักษณะเดียวกัน  โดยพิจารณาจากผลขาดทุน 
จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดพิ้จารณา 
กนัสาํรองเพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาํระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณน้ีได้มีการสอบทานรายละเอียดและทบทวน 
ความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 5 

 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณา

ความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค ํ้ าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกัน 

ไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสได้รับชาํระคืนไม่ครบ ทั้ งน้ี บริษทัย่อยถือพ้ืนฐานการจัดชั้นหน้ีและตั้งสํารองตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีกาํหนดโดย ก.ล.ต. 

 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลูกหน้ี 
ท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ี
ของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหัก
หลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้โดยการ 
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพ่ิมค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

นโยบายการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุน 
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่ 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ 
ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่าย
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ 
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณ
คิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

นโยบายการรับรู้รายได้จากเงนิให้สินเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายได้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ 
สญัญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัดชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
เกินกาํหนดสามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้นั้น
ออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระ
ดงักล่าวแลว้ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 5 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑค์งคา้ง โดยอิงจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน หรือ 3 งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใชก้าํหนด 
ราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่าย
ชาํระในระหวา่งปี โดยจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียในจาํนวนท่ีไม่สูงกวา่จาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระจากลูกหน้ี และภายหลงัการทาํ
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมี
การจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็น
รายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือนั้น หรือตาม
สดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์ให้กับลูกค้าซ่ึงจะทยอยรับรู้ 
รายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้
เพ่ือใหลู้กหน้ีสามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และสามารถท่ีจะชาํระหน้ีคืนให้กบับริษทัฯ ไดสู้งสุด และไดรั้บความเสียหาย
นอ้ยท่ีสุดจากลูกหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีย่วกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยเล็งเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงรวมไปถึง 
การลงทุนในหลักทรัพย์ชั่วคราวและระยะยาวทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดให้มีการทบทวนแผนการลงทุนทุกปี  
หรือทุกคร้ังท่ีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และให้มีการวดัผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจท่ีมีแนวโน้มดี ความเส่ียงตํ่ า  
และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง นอกจากนั้ น บริษทัฯและบริษทัย่อยกําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุน 
ในส่วนของตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิการปฏิบติังานท่ีทางการกาํหนด 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริหารความเส่ียงจากการลงทุนตั้งแต่การพิจารณาอนุมติัการลงทุน ติดตาม ทบทวนผลการลงทุน 
รวมทั้งกาํหนดนโยบายการลงทุน สําหรับการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด (Market Risk) บริษทัฯ 
และบริษทัย่อย ไดน้าํเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชใ้นการวดัความเส่ียงของเงินลงทุนแต่ละหลกัทรัพย ์โดยรวม 
ของ Portfolio เพ่ือกาํหนดขนาดของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และนาํไปใชใ้นการจดัสรรเงินกองทุน (Capital Allocation) 
เพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 5 

การตั้งส ารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การด้อยค่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผือ่การปรับมูลค่าและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนโดยใชว้ธีิการประเมินมูลคา่ยติุธรรม 
โดยในการกาํหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯ ตามตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น ส่วนท่ี 1 หัวขอ้ ฐานะทางการเงินและ 
ผลการดาํเนินงาน 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

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

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแตกต่างไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน  
การบริหารงานมีลกัษณะเป็นการกระจายอาํนาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลกั โดยบริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนหรือผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามนโยบายหลกัของบริษทัแม่และร่วม
บริหารงานในบริษทัยอ่ย 

สาํหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ เพ่ือร่วม
กาํหนดนโยบายหลกัเท่านั้น 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุ้น หากมีสัดส่วนการถือหุ้นสูง บริษทัฯ  
จะมีขอบเขตอาํนาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวา่บริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นตํ่ากวา่ อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไป บริษทัฯ 
จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
เพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ 

การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม เพ่ือร่วมบริหารงานหรือกาํหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ๆ 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีทีม่ีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่มีคดีท่ีมีผลต่อสินทรัพยม์ากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์
หมุนเวยีนกรณีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีความเห็นว่าการถูกฟ้องคดี ขอ้พิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบ 
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

คดีทีม่ีผลต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมีนัยส าคัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวน 
รวมประมาณ 2,419 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 215 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั 

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจ านวน 452 ลา้นบาท เป็นคดี 
ท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรั้บ
ชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟฯู 

นอกจากน้ี องคก์รในสังกดัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงขอให้บริษทัยอ่ยช าระคืนเงินจ านวนรวมประมาณ 2,100 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 8 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  : TCAP 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

  1. การลงทุนและใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

  2. การลงทุนในบริษทัอ่ืนใดอนัมีผลท าให้บริษทัโฮลด้ิงมีอ านาจควบคุมในบริษทันั้น 
จะตอ้งเป็นธุรกิจทางการเงินหรือสนบัสนุน และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000510 

ทุนจดทะเบียน : 11,651,297,030 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 11,651,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั  :   1,165,116,547 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 หุน้บุริมสิทธิ  :               13,156 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 : 1770 

หมายเหตุ 1)  ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใช้
สิทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี  โดยขอ้มูลหุ้นสามญั และหุ้น
บุริมสิทธิท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

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

 3) จ านวนหุน้สามญัท่ีแสดงขา้งตน้เป็นจ านวนหุ้นรวมท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุน้คืนจ านวน 19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซ้ือหุ้นคืน 
เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2562) 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 8 

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยถือหุ้นตั้ งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจ านวนหุ้น 
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท/สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว  

(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8333 

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

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

สามญั 175,000,030 175,000,030 17,500,003 17,500,000 100.00 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2611 9494 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

สามญั 40,000,030 40,000,030 4,000,003 3,337,601 83.44 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
231 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2252 5070 
โทรสาร 0 2252 7155 

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

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2620 9000 
โทรสาร 0 2620 7000 

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและ
บริการ 

สามญั 1,694,923,000 1,694,923,000 1,694,923,000 169,492,300 10.00 

บริษัท เอช ที อาร์ จ ากัด 
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0 2259 8911 - 6 
โทรสาร 0 2259 8919 

ให้เช่า - บริการ 
พื้นท่ีอาคาร
ส านกังาน 

คา้อสังหาริมทรัพย ์

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



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 8 

 

ช่ือบริษัท/สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแล้ว  

(บาท) 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด 
231 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 10, 11 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2254 4166 
โทรสาร 0 2254 4166 

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

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ากัด 
231 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 8 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2026 3541 
โทรสาร 0 2252 7157 

นายหนา้ประกนั
ชีวติ / ประกนั
วนิาศภยั 

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

บริษัท กรุงเทพเคหะ จ ากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 
ช าระบญัชี 

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

บริษัท เพือ่นพบแพทย์ จ ากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

ร้าง สามญั 1,000,000 1,000,000 100,000 9,999 10.00 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 8 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

หลกัทรัพย ์ นายทะเบียน 

 หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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 จ ากดั (มหาชน)  : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์ 0 2208 5000 ต่อ 4518 - 9 
โทรสาร 0 2651 7899 
เวบ็ไซต ์ www.thanachartbank.co.th 

 คร้ังท่ี 1/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  
 (“TCAP22NA”) 

 คร้ังท่ี 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 
 (“TCAP238A”) 

 คร้ังท่ี 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 
 (“TCAP258A”) 

 คร้ังท่ี 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 
 (“TCAP23OA”) 

 คร้ังท่ี 3/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 
 (“TCAP20NA”) 

 คร้ังท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
 (“TCAP196A”) 

 คร้ังท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
 (“TCAP199A”) 

หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีครบก าหนด 
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

 คร้ังท่ี 3/2556 (“TCAP18NA”) 

 คร้ังท่ี 4/2558 (“TCAP181A”) 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 8 

ส านกังานผูส้อบบญัชี : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เลขท่ี 193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 0 2264 0777, 0 2264 9090 
โทรสาร 0 2264 0789 - 90 
เวบ็ไซต ์ www.ey.com 

  

รายช่ือผูส้อบบญัชี : นางสาวสมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

  

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม่มี 

  

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน 

บริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (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 จ ากดั (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 จ ากดั 
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 จ ากดั (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.thanachartsec.com 

 
 

 
 

http://www.cimbthai.com/


ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 8 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2611 9494 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540093282 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 5 - 7 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2126 8300 
โทรสาร 0 2217 5281 
ทะเบียนเลขท่ี 0105535049696 
เวบ็ไซต ์ www.thanachartfund.com 

 
บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์  
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2252 5070 
โทรสาร 0 2252 7155 
ทะเบียนเลขท่ี 0107555000481 
เวบ็ไซต ์ www.mbklife.co.th 

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

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

 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จ ากดั 
เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 0 2208 5000 
โทรสาร 0 2208 5892 
ทะเบียนเลขท่ี 0105554031624 
เวบ็ไซต ์ www.thanachartnpa.com 

 
บริษัท ท ีเอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 
เลขท่ี 231 อาคาร เอม็ บี เค ไลฟ์ ชั้น 8 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2026 3541 
โทรสาร 0 2252 7157 
ทะเบียนเลขท่ี 0105559122776 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

 
บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (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 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 8 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั 
เลขท่ี 999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์  
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ 0 2783 0200, 0 2783 0300 
โทรสาร 0 2056 7901 - 2 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540075314 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

บริษัท อาร์ทเีอน็ อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
เลขท่ี 77/20 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศพัท ์ 0 2431 9500 
โทรสาร 0 2431 9567 
ทะเบียนเลขท่ี 0105561189971 
เวบ็ไซต ์ www.rtnbroker.com 

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

 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 
เลขท่ี 2 อาคารส านกังานธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2 
ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ 
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศพัท ์ 0 2220 2222 
โทรสาร 0 2220 2520 
ทะเบียนเลขท่ี 0105533119077 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

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

 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สคบิ เซอร์วสิ จ ากดั 
เลขท่ี 1091/230 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 0 2208 5061 - 2 
โทรสาร 0 2651 6611 
ทะเบียนเลขท่ี 0105534009895 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

 
บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จ ากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร ไม่มี 
ทะเบียนเลขท่ี 0105532078407 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 
หมายเหตุ ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 8 

ข้อมูลส าคัญอืน่ 

- ไม่มี - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 9 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน : 11,651,297,030 บาท 

ทุนช าระแลว้ : 11,651,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั :   1,165,116,547 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 หุน้บุริมสิทธิ :              13,156 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถ
ใช้สิทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี  โดยข้อมูลหุ้นสามญั  
และหุน้บุริมสิทธิท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

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

 3) จ านวนหุ้นสามญัท่ีแสดงขา้งต้นเป็นจ านวนหุ้นรวมท่ีบริษัทฯ ซ้ือหุ้นคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น (ตามโครงการ 
ซ้ือหุน้คืน เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ถึงวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 9 

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น 
จ านวน 

หุ้นสามญั 
จ านวน 

หุ้นบุริมสิทธิ 
จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 207,252,739 - 207,252,739 17.788 

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

129,914,400 
3,400,000 

- 
- 

129,914,400 
3,400,000 

11.150 
0.292 

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

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 
LIMITED 

 
28,894,500 

 
- 

 
28,894,500 

 
2.480 

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

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

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

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

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

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

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

 จ านวนหุ้นช าระแล้ว 1,165,116,487 13,216 1,165,129,703 100.000 

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

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 321,204,502 60 321,204,562 27.568 

ที่มา  รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยวนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ซ่ึงจดัท าโดย บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 9 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 2 รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
เป็นล าดบัเดียวกนั ทั้งน้ี บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โรงแรมและบริการ โดยวนัท่ีก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) คร้ังหลงัสุด วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) 
 บริษทั พี อาร์ จี พืชผล จ ากดั 

474,249,530 
25,000,000 

27.981 
1.475 

2. บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
        ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

169,493,100 
75,603,000 
57,829,300 
34,365,000 

10.000 
4.461 
3.412 
2.028 

3.     บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 108,625,209 6.409 

4.     DBS BANK LTD 40,892,800 2.413 

5.     นายปริญญา เธียรวร 38,000,000 2.242 
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY 

RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 
 

36,183,227 
 

2.135 

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

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

9. กองทุนเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 20,596,600 1.215 

10. มูลนิธิส่งเสริมไทย 20,182,000 1.191 

 ผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ 522,636,570 30.835 

 จ านวนหุ้นช าระแล้ว 1,694,923,000 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,425,022,869 84.076 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 269,900,131 15.924 

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 1 กบัล าดบัท่ี 2 ไดร้วมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เป็นล าดบัเดียวกนั 

 2) ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 3 - 5 และ 7 - 9 เป็น Nominees Accounts ท่ีไม่สามารถทราบถึงผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 9 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการอย่างมนีัยส าคญั 

- ไม่มี - 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต 

1. รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัสูงสุด 10 รายแรก มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2. Scotia Netherlands Holdings B.V. 
3. นายถุงเงิน พุม่เงิน 
4. นางสาวกิตติมา โตเล้ียง 
5. นายสถิตย ์มุจลินทงักรู 
6. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย ์
7. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
8. นายฐณะวฒัน์ เจริญธรรศนนท ์
9. นายพินิต เหล่าสุนทร 
10. นายสมยศ จิตติพลงัศรี 
 โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์องบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์การทุนไทย จ ากดั (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 

 จ านวนหุ้นช าระแล้ว 6,064,862,170 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 3,093,079,707 51.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 2,971,782,463 49.000 

ที่มา  รายงานรายช่ือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 6 กันยายน 2561 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด) ซ่ึงจัดท าโดย บริษัท  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 1 (บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)) ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี  1) การลงทุนและให้สินเช่ือแก่บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และ  2) การลงทุนในบริษทั
อ่ืนใด อนัมีผลท าให้บริษทัโฮลด้ิงมีอ านาจควบคุมในบริษทันั้น จะตอ้งเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและตอ้งได้รับ
อนุญาตจาก ธปท. 

2) ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 2 (Scotia Netherlands Holdings B.V.) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย ธปท. 
อนุญาตให้สโกเทียแบงก์เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยถือหุ้นร้อยละ 48.999 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของธนาคารธนชาต ผา่น Scotia Netherlands Holdings B.V. เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 9 

2. กลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ 
ธนาคารธนชาตอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 50.961 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด และ  
Scotia Netherlands Holdings B.V. ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 48.999 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัฯ และสโกเทียแบงก์ ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นในสัญญา Shareholders’ Agreement โดยมีขอ้ตกลงส าคญั คือ 
การส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมบริหารและจดัการในระดับกรรมการและผูบ้ริหารธนาคารธนชาต รวมถึงกรรมการบริษทัย่อยท่ีส าคญั 
นอกจากน้ี การลงมติของคณะกรรมการธนาคารธนชาต และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญั จะเป็นไปตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบั
ของธนาคารธนชาต โดยขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการบริหารจดัการธนาคารธนชาตใหบ้รรลุเป้าหมายของผูถื้อหุน้ทั้งสองฝ่าย 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ผีลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี - 

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

1. หุ้นกู้ 

1.1 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2565 (“หุน้กู”้) (TCAP22NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 21 พฤศจิกายน 2555 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 21 พฤศจิกายน 2565 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 3,000,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 3,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 21 พฤษภาคม และวนัท่ี 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.2 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2566 (“หุน้กู”้) (TCAP238A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 9 สิงหาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2566 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 9 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.85 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.3 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2568 (“หุน้กู”้) (TCAP258A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 12 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 9 สิงหาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2568 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 900,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 900,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.95 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.4 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2566 (“หุน้กู”้) (TCAP23OA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 22 ตุลาคม 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2566 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 1,300,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 1,300,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 22 เมษายน และวนัท่ี 22 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.5 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2561 (“หุน้กู”้) (TCAP18NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2561 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 3,100,000,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 9 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 3,100,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.70 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุก ๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกปี

ตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.6 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2563 (“หุน้กู”้) (TCAP20NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2563 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 2,900,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 2,900,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.03 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุก ๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกปี

ตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.7 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2558 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2561 (“หุน้กู”้) (TCAP181A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 2 ปี 1 เดือน 1 วนันบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 22 ธนัวาคม 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2561 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.96 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 22 มิถุนายน และวนัท่ี 22 ธนัวาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.8 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2562 (“หุน้กู”้) (TCAP196A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 1 ปี 6 เดือน นบัจากวนัออกหุน้กู ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 9 

วนัออกหุน้กู ้ 25 ธนัวาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 25 มิถุนายน 2562 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.75 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 25 มิถุนายน และวนัท่ี 25 ธนัวาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.9 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2562 (“หุน้กู”้) (TCAP199A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 364 วนั นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 27 กนัยายน 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 26 กนัยายน 2562 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 3,100,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 3,100,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.88 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุก ๆ 6 เดือน ทุกวนัท่ี 26 มีนาคม และวนัท่ี 25 กนัยายน ของทุกปีตลอด

อายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

2. ตัว๋แลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีในรูปของตัว๋แลกเงิน 

3. การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืน่ 

 โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคลต่างดา้ว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 

- ไม่มี - 

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR) 

ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ตลท. ไดอ้อก NVDR ท่ีมีหุน้
ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจ านวน 209,193,776 หุ้น หรือร้อยละ 17.95 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ของ
บริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯ ท่ีน าไปอา้งอิงทุกประการ  
แต่จะไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอน
หุน้ออกจาก ตลท. (Delisting) 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 9 

อน่ึง จ านวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีน าไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีเป็น NVDR ได้จาก ตลท. ผ่านเวบ็ไซต์ : 
www.set.or.th/nvdr 

หมายเหตุ NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ 
NVDR) บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั เป็นนิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผูล้งทุนต่างประเทศ ท าให้ผูล้งทุนต่างประเทศ
ลงทุนไดโ้ดยไม่ติดขอ้จ ากดัการโอนหุ้นของผูล้งทุนต่างประเทศ (Foreign Limit) 

4. พนัธะผูกพนัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต 

บริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายแก่ผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว รวมถึง
ความเพียงพอของเงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่าย 
เงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือเห็นวา่บริษทัฯ มีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงาน 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 5 ปี ย้อนหลงั 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ก าไรต่อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 2.04 1.42 1.86 1.37 1.77 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.20 2.00 1.80 1.60 1.60 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  
 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 

 
107.74 

 
140.43 

 
95.60 

 
116.81 

 
88.53 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ) 

 
36.61 

 
38.76 

 
38.58 

 
37.70 

 
20.91 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจ าปี 2561 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้น 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยทีจ่่ายแก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทฯ ไวแ้ต่อย่างใด โดยข้ึนอยู่กับ 
ผลประกอบการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเม่ือผลประกอบการของบริษทัย่อยมีก าไร โดยบริษทัย่อยจะพิจารณาถึงเงินสด
คงเหลือจากการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษทัยอ่ย รวมถึงเงินส ารองตามกฎหมาย 
โดยข้ึนอยูก่บัธุรกิจแต่ละบริษทัย่อย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่บริษทัฯ ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่า
บริษัทย่อยมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนั้ น และเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบ 
ในการประชุมคราวถดัไป 

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


ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 25 

8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี และคณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีชดัเจน และครอบคลุมถึงการปฏิบติังานของบริษทัฯ ในทุกดา้น รวมทั้งมีการก ากบัและสอบทานการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
โดยมีโครงสร้างการจดัการ ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

  -  เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 25 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ เปล่ียนแปลงผู ้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และแต่งตั้ งเปล่ียนแปลงกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงเปล่ียนแปลงช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง มีผล 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 โดยมีโครงสร้างการจดัการ ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   -  เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีการก าหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวล่้วงหน้าตลอดทั้ งปี โดยก าหนดประชุม 
เดือนละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น ทั้ งน้ี ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผูเ้ห็นชอบวาระ 
การประชุม โดยการน าเสนอของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ท่ีมีการก าหนดวาระล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน ประกอบด้วย วาระ 
เพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่ออนุมติั วาระพิจารณารับทราบรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย วาระการด าเนินงาน 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพิจารณาเป็นประจ าทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัท าหนงัสือบอกกล่าว
เชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้อง ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
เพ่ือใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 25 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแสดงขอ้สังเกตและความเห็น
ของกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยแยกเป็นรายบุคคล จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ พร้อมใหก้รรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีโครงสร้างเป็นไปตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 10/2561 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน 
ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 12/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีกรรมการบริษทัฯ 
จ านวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน 
รวมมีกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)              หนา้ 4 จาก 25 

รายช่ือกรรมการบริษทัฯ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 

รายช่ือกรรมการบริษทัฯ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

(ทั้งหมด 12 คร้ัง) (ทั้งหมด 16 คร้ัง) (ทั้งหมด 7 คร้ัง) (ทั้งหมด 12 คร้ัง) (ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 11 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

12 - - 12 12 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษทัภิบาล (กรรมการอิสระ) 

12 16 7 - - 

4. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

11 14 7 - - 

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

6. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  
และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

12 - 6 - 12 

7. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 7 - - - 5 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

11 - - 12 10 

9. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

11 - - 12 5 

หมายเหตุ 1) กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ ไดแ้ก่  1) นายศุภเดช พนูพิพฒัน ์ 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  3) นายสมเจตน ์หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 3 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 2) นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนนายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 3) นายปริญญา หอมเอนก ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 แทนนายสมเกียรติ ศุขเทวา ท่ีพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วนัท่ี  

12 มิถุนายน 2561 
 4) นายภาณุพนัธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 25 

ผู้บริหารบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา ซ่ึงรวม
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินอยูด่ว้ย ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน 

4. นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

5. นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา ซ่ึงรวมผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินอยูด่ว้ย ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน  

3. นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

4. นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

5. นางสาวดาราวรรณ   บุญน าเสถียร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สายงานธุรกิจ 

6. นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพื่อการจดัการ 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง 
เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ คุณสมบติั และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 และ
มอบหมายใหส้ านกัเลขานุการองคก์รเป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน เลขานุการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 
89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551 และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี หนา้ท่ี
ตามกฎหมายและตามท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 25 

3. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ แนะน าลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4. จัดการประชุมผู ้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ 
ขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

7. จดัท าและเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัฯ ตามระเบียบ
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

9. จดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรม สมัมนาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทกัษะและประสบการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการท าหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

10. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 

11. อบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

12. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษทัฯ คือ นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ คือ 
นางธนวนัต ์ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ ปรากฏตามหัวขอ้ เอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี
ฉบบัน้ีแลว้ 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 25 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งส้ินจ านวน 
39,673,520.14 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จ
กรรมการท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,360,000.00  620,000.00 5,126,570.67 7,106,570.67 

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

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

4. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 680,000.00 310,000.00 2,563,285.35 3,553,285.35 

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

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

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

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

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

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2561     

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

2. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 190,000.00  100,000.00 2,563,285.35 2,853,285.35 

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

หมายเหตุ 1) นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนนายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตามมติท่ีประชุม
  สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 2) นายปริญญา หอมเอนก ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 แทน 
  นายสมเกียรติ ศุขเทวา ท่ีพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 
 3) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 อนุมติัปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 
  - ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 120,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน 
  - ค่าเบ้ียประชุม ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อคร้ัง กรรมการ 30,000 บาทต่อคร้ัง 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 25 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 720,000.00 480,000.00 1,200,000.00 
2. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 480,000.00 280,000.00 760,000.00 
3. นายปริญญา หอมเอนก 50,666.67 20,000.00 70,666.67 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2561    
 นายสมเกียรติ ศุขเทวา 214,666.67 140,000.00 354,666.67 

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

หมายเหตุ 1) นายสมเกียรติ ศุขเทวา พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 
 2) นายปริญญา หอมเอนก ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 360,000.00 140,000.00 500,000.00 

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

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

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

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์* - - - 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป* - - - 

3. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ* - - - 

4. นายวชิิต ญาณอมร 240,000.00 240,000.00 480,000.00 
5. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ 140,000.00 100,000.00 240,000.00 
6. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน*์ - - - 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2561    

 นายสมเกียรติ ศุขเทวา 107,333.33 100,000.00 207,333.33 

รวม 487,333.33 440,000.00 927,333.33 

หมายเหตุ 1) * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 2) นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 25 

3) นายสมเกียรติ ศุขเทวา พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 

5. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหาร 

7. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ ัดการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา ซ่ึงรวมผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี 
หรือการเงินอยู่ด้วย รวมจ านวน 5 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน และเงินช่วยเหลือพิเศษตามผลการ
ปฏิบติังาน เงินสมทบประกนัสงัคม ท่ีบริษทัฯ จ่ายแก่ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรวม 5 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 57,823,515.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ไดส้มทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราส่วน
ร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายงุานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารจ านวน 5 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,961,256.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 25 

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล โดยปัจจุบนัมีกรรมการจ านวน 
3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

1. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างเต็มท่ี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวงั ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศก าหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 การสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย เหมาะสม  
ตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ เสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารในต าแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป รวมทั้งดูแล
ให้คณะกรรมการมีจ านวนและโครงสร้าง ตลอดจนคุณสมบติั ความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสมในการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ 

 การก าหนดค่าตอบแทน และการทบทวนอตัราค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารในต าแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และอยู่ในระดับท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น รวมถึงจัดให้มีการประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผูบ้ริหารในต าแหน่งตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

 การด าเนินการด้านบรรษทัภิบาล ทบทวน เสนอ และติดตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิบติั พิจารณาผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ท่ีจดัท าข้ึนโดยหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงเสนอข้อพึงปฏิบัติท่ีดี หรือข้อบังคับส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ติดตาม 
ความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการและการพฒันาความยัง่ยืน  
ตลอดจนถึงส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการพฒันาความยัง่ยนืของบริษทัฯ 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 7 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ือง
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ ไดแ้ก่ 

- พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมรวมถึงตรวจสอบคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ทางการและบริษทัฯ ประกาศ
ก าหนด เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งระหว่างปี 2561 และพิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือเสนอผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 25 

- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง คุณสมบติั และองคป์ระกอบความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
(Board Skill Matrix) ประจ าปี 2561 และพิจารณาเสนอโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเปล่ียนช่ือเป็น 
“คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง” ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบติักรรมการและผูบ้ริหารประจ าปี 2561 เพื่อให้สอดคลอ้ง 
ตามเกณฑ ์ธปท. เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน และหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

- พิจารณาการวา่จา้งและแต่งตั้งผูบ้ริหารประจ าปี 2561 และพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และผูมี้อ านาจในการจดัการ 

2. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 

- พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 การจัดสรร 
เงินบ าเหน็จกรรมการจากผลด าเนินงานประจ าปี 2560 ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและผลตอบแทน
พิเศษของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป) ส าหรับปี 2561 เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

- พิจารณาด าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด เพ่ือน าขอ้เสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
ตลอดจนพิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นบรรษทัภิบาล 

- พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาตประจ าปี 2561 โดยปรับ
หัวขอ้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน (CG Code) และ 
ปรับคู่มือจรรยาบรรณให้มีประเด็นครบถว้นตามจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย ์(Banking Industry Code of Conduct) ตลอดจน
พิจารณาการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

- รับทราบผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2561  
เพ่ือพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

- พิจารณาการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและประกาศทางการ
รวมถึงเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยครบถว้น พิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561  
เพื่อดูแลใหมี้วาระการประชุมครบถว้น รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับการสรรหาเสนอผูถื้อหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 

- รับทราบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี 2561 ตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และพิจารณารายงาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ท่ีจะเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2561  รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ  
เพื่อติดตามความเพียงพอของหลกัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ 

โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 25 

 
 
 

(นายธีรพจน์  วชัราภัย) 

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)              หนา้ 13 จาก 25 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการบริหารจดัการของธนาคารธนชาต  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)              หนา้ 14 จาก 25 

โครงสร้างการบริหารจดัการของธนาคารธนชาต  ข้อมูล ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 25 

คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ทั้งดา้นการเงิน 
การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ อนัท าใหส้ามารถบริหารจดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตก าหนดใหมี้จ านวนกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และตามความเหมาะสมกบัประเภท
และขนาดของธุรกิจท่ีด าเนินกิจการอยู ่ทั้งน้ี เพ่ือสนบัสนุนให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ก าหนดให้มีกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารในอัตราไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการธนาคารธนชาตทั้ งหมด  
และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพนัธ์
ใด ๆ กบัธุรกิจของธนาคารธนชาต และเป็นไปตามสดัส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต ต าแหน่ง 
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการอสิระ 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ -  - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  - - 

3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ กรรมการ - -  
4. นายณรงค ์ จิวงักูร กรรมการ - -  

5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ กรรมการ - -  

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ กรรมการ - -  

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ กรรมการ -  - 

8. นายวอลเตอร์ ทสั กรรมการ -  - 

9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย กรรมการ -  - 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 

11. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  - - 

12. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ  - - 

หมายเหตุ กรรมการผู ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารธนชาต ได้แก่ 1) นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  
3) นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 4) นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของ 
ธนาคารธนชาต 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 25 

โดยตั้ งแต่ว ันท่ี 1 มกราคม 2562 ธนาคารธนชาตมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต ต าแหน่ง 
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการอสิระ 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ -  - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  - - 

3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ กรรมการ - -  

4. นายณรงค ์ จิวงักูร กรรมการ - -  

5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ กรรมการ - -  

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ กรรมการ - -  

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ กรรมการ -  - 

8. นายวอลเตอร์ ทสั กรรมการ -  - 

9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย กรรมการ -  - 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 

11. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ กรรมการ  - - 

12. นายวิลเลียม  จอร์จ ซาอิด กรรมการ  - - 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562 
 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

 
กรรมการ 

 
 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ 1) กรรมการผู ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารธนชาต ได้แก่ 1) นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  
3) นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ 4) นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของ 
ธนาคารธนชาต 

 2) นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 3) นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ เขา้รับต าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตก าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ในแต่ละปี และแจง้ให้
กรรมการธนาคารธนชาตแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการธนาคารธนชาตสามารถจัดเวลาและเขา้ร่วม
ประชุมได ้โดยตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารธนชาต ก าหนดให้ธนาคารธนชาตตอ้งจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการธนาคารธนชาตและคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประชุมประมาณ 6 คร้ังต่อปี 

2. คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 

6. การประชุมคณะกรรมการคณะอ่ืน ๆ อยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการแต่ละคณะ 

คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีการประชุมเป็นประจ าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และยงัมีการประชุมเพ่ิมเติม 
ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงาน การอนุมติัธุรกรรม  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 25 

การปฏิบติังาน การบริหารความเส่ียงเป็นประจ า โดยส านักประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดจ้ดัท า
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารธนชาต
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุม 
จะเปิดโอกาสให้กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบันทึก 
การประชุมแสดงขอ้สงัเกตและความเห็นของกรรมการธนาคารธนชาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต พร้อมใหค้ณะกรรมการธนาคารธนชาตและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
คณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต 
(ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ทั้งหมด 33 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

(ทั้งหมด 11 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
(ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท 12 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 12 32 - - - 

3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ 12 - 12 - - 

4. นายณรงค ์ จิวงักูร 12 - - 11 - 

5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 12 - 12 - - 

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ 12 - 12 11 - 

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ 8 - - 8 - 

8. นายวอลเตอร์ ทสั 10 - - - - 

9. อเล็กซานเดอร์  ไคว เล็พ ชอย 11 - - - - 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 11 30 - - - 

11. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ 12 31 - - 11 

12. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด 10 29 - - 9 

ผู้บริหารธนาคารธนชาต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. โดยรวมถึง
ผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 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. นายวลิเลียม จอร์จ ซาอิด ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

 5. นายอนุวติัร์ เหลืองทวกีลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาดเลก็ 

 6. นายเซียด เอิล-โฮส รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารความเส่ียง 

 7. นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

 8. ดร.สุทตั จิตมัน่คงสุข รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 25 

 9. นายวจิกัษณ์ ศิริแสร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน 

 10. นางสสิมา ทวสีกลุชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวเิคราะห์ความเส่ียงเครดิต 

 11. นายริคก้ี จอน ยากาโบวชิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการกลาง 

 12. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย T-Wealth Management 

 13. นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง 

 14. นายเกรียงไกร ภูริวทิยว์ฒันา ผูช่้วยกรรมการผู ้จัดการ ส านักประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 15. นายวจิกัษณ์ ประดิษฐวณิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Non-Branch Channels 

 16. นายทรงวฒิุ เชาวลิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็ 

 17. นายป้อมเพชร รสานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

 18. นายวสูิจน์ ตั้งอดุลยรั์ตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Client Relationship Management (Real Estate) 
และท าหนา้ท่ีรักษาการ Head of Wholesale Banking 

 19. นายยวดฤทธ์ิ เธียรตระวนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายยอ่ย 

 20. นางธีรนุช ขมุทรัพย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจลูกคา้รายยอ่ย 

 21. นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบริหารผลิตภณัฑ์และการตลาดสินเช่ือ
รถยนต ์

 22. นายทวศีกัด์ิ ทรงสิทธิโชค ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 23. นายสมาร์ท แสนสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

 24. นายพอล อลนั ดิวลูฟ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงาน Customer Experience and Distribution 
Strategy 

 25. นางภิตติมาศ สงวนสุข Chief Financial Officer (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ) สายงานกลยทุธ์การเงิน 

 26. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบ 

 27. นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร Chief Technology Officer (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ) ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 28. นายกิตติชยั สิงหะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

 29. นายยทุธยง ศุทธรัตน์ Head of Commercial Banking (ผูอ้  านวยการอาวโุส) สายงานธุรกิจลูกคา้
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 30. นายกฤตพล นนทแกว้ ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานบริหารสินทรัพย ์

 31. นายสุวทิย ์เอ้ือปิยะชาติ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

 32. นายจรัสชยั บวรธรรมรัตน์ ผู ้อ  านวยการ วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ ท าหน้าท่ีรักษาการ 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงิน 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 25 

หมายเหตุ 1. ผูบ้ริหารล าดับท่ี 3-9, 25 และ 31-32 เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งผู ้จดัการและผู ้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู ้จดัการลงมา  
 ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

 2. ผูบ้ริหารล าดบัท่ี 1-30 เป็นผูมี้อ  านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
 3. ในระหวา่งปี 2561 มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 3.1 นายปิยะพงศ์ อาจมงักร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารการลงทุน เกษียณอายุการท างาน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 
 3.2 นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา เปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จ ัดการ 

 ฝ่ายเครือข่ายลูกคา้รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ภาค 3 (ภาคเหนือ) เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Director of 
 Investment Academy มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 และเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Director of Investment Academy เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย T-Wealth 
 Management มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 

 3.3 นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ ์ธรรมเสรี เปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
 สายงานบริหารเงินและตลาดทุน เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารเงินและตลาดทุน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 
 2561 และส้ินสุดภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานในธนาคารธนชาต ตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก ์ มีผลตั้ งแต่ว ันท่ี  
 1 กรกฎาคม 2561 

 3.4 นายวิจกัษณ์ ศิริแสร์ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน มีผล
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และเปล่ียนแปลงช่ือสายงานเป็น สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
 16 สิงหาคม 2561 

 3.5  นายสนอง คุม้นุช รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก เกษียณอายกุารท างาน
 ก่อนครบก าหนดเกษียณอาย ุมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

 3.6 นายอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล เปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยมาด ารงต าแหน่งแทนผูบ้ริหารท่ีเกษียณอาย ุ
 จากเดิม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก เป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 กลุ่มงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

 3.7 นายทรงวฒิุ เชาวลิต เปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายเครือข่ายลูกคา้
 รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเล็ก ภาค 1 (กรุงเทพ 1) เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจ
 ขนาดเล็ก มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

 3.8 นายเปรมศักด์ิ จิตรประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน ลาออกมีผลตั้ งแต่วนัท่ี  
 21 พฤษภาคม 2561 

 3.9 นางภิตติมาศ สงวนสุข ได้รับการเล่ือนระดบั จากเดิม Chief Financial Officer (ผูอ้  านวยการอาวุโส) เป็น Chief 
 Financial Officer (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ) สายงานกลยทุธ์การเงิน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 

 3.10 นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบ มีผลตั้งแต่
 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 

 3.11 นางสาวพชัรี ลีกิจวฒันะ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ ส้ินสุดหน้าท่ีรักษาการในต าแหน่ง Chief Auditor 
 สายงานตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 

 3.12 ดร.สุทตั จิตมัน่คงสุข เปล่ียนแปลงช่ือต าแหน่ง จากเดิม Chief Digital Officer (รองกรรมการผูจ้ดัการ) เป็น รองกรรมการ
 ผูจ้ดัการ สายงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

 3.13  นายสุวิทย ์เอ้ือปิยะชาติ ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 
 2561 

 3.14 นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง Chief Technology Officer (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ) 
 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

 3.15 นายจรัสชยั บวรธรรมรัตน์ ไดรั้บการแต่งตั้งให้ท  าหน้าท่ีรักษาการ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผล
 ทางการเงิน อีกต าแหน่ง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 3.16 นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิต เกษียณอายกุารท างานก่อนครบ
 ก าหนดเกษียณอาย ุมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 20 จาก 25 

 3.17  นางสสิมา ทวีสกุลชยั เปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร
 สินทรัพย ์เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

 3.18 นายกฤตพล นนทแกว้ ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานบริหารสินทรัพย ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
 1 ตุลาคม 2561 

 3.19 นางสาววิศาลศรี นิโลดม รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานธุรกิจ Wholesale Banking เกษียณอายกุารท างานก่อนครบ
 ก าหนด มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 

 3.20 นายกิตติชัย สิงหะ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั  
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 

 3.21 นายวิสูจน์ ตั้งอดุลยรั์ตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Client Relationship Management (Real Estate) ได้รับ 
 การแต่งตั้งให้ท  าหนา้ท่ีรักษาการ Head of Wholesale Banking อีกต าแหน่งหน่ึง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต ปรากฏตามหัวขอ้ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ 

โดยตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ธนาคารธนชาตมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารตามเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. โดยรวมถึงผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) และครบวาระในการด ารงต าแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

2. นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

3. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง จากเดิม ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ เป็น รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

4. นายป้อมเพชร รสานนท ์ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

5. นายสุรศกัย ์อาปตาคม ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
สินเช่ือรถยนต ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

6. นายวิจกัษณ์ ประดิษฐวณิช เปล่ียนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงาน Non-Branch Channels เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจสินเช่ือไม่มีหลกัประกนั มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2562 

7. นายทรงวฒิุ เชาวลิต เปล่ียนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็ เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายสาขาลูกคา้รายยอ่ย มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

8. นางธีรนุช ขุมทรัพย ์เปล่ียนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานพฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจลูกคา้รายยอ่ย เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Wealth Product Development มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

9. นายธีรชาติ จิรจรัสพร เปล่ียนแปลงหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานบริหาร
ผลิตภณัฑแ์ละการตลาดสินเช่ือรถยนต ์เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Enterprise Digital มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 21 จาก 25 

10. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย T-Wealth Management เกษียณอายกุารท างาน มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

11. นางสสิมา ทวสีกลุชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิต เกษียณอายกุารท างาน มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 

เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต) 

ธนาคารธนชาตมอบหมายให้ส านกัประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ดูแลงานเลขานุการบริษทั 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารธนชาต และเพื่อให้การบริหารงานของธนาคารธนชาตเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนและมีประสิทธิผล 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร 
ธนชาต คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้ งส้ินจ านวน 42,136,600.00 บาท  
โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ (จ่ายจาก 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560) สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 22 จาก 25 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,560,00.00 720,000.00 3,647,168.62 5,927,168.62 

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

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

4. นายณรงค ์ จิวงักรู 780,000.00 360,000.00 1,823,584.32 2,963,584.32 

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

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

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

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

9. นายอเลก็ซานเดอร์ ไคว เลพ็ ชอย 780,000.00 330,000.00 - 1,110,000.00 

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

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

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

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2560     

1. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ - - 469,635.41 469,635.41 

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

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

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

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

หมายเหตุ การเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 2560 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 

- นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ และนายสถาพร ชินะจิตร พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
- ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ไดรั้บอนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต แทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ 

 นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต และนายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด เขา้รับต าแหน่งกรรมการ
ธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 5 สิงหาคม 2560 

 นายอดิล อาซิส ชอดร้ี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้ งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และนายอเล็กซานเดอร์  
ไคว เล็พ ชอย เขา้รับต าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 23 จาก 25 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

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

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

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

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายณรงค ์ จิวงักรู 324,000.00 297,000.00 621,000.00 

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

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

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

4. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

5. ในปี 2561 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ  
เงินสมทบประกนัสงัคม ฯลฯ ใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหารตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- เกณฑข์อง ก.ล.ต. จ านวน 12 คน (โดยนับรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหว่างปี 2 คน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
135,260,323.00 บาท 

- เกณฑข์อง ธปท. ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
พ.ศ. 2551 จ านวน 35 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 2 คน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 297,196,094.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยธนาคารธนชาตไดส้มทบในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 
หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายงุานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2561 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับผูบ้ริหาร ตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. จ านวน 12 คน (โดยนับรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลง 
ในระหวา่งปี 2 คน) เป็นจ านวนเงิน 3,934,597.00 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 24 จาก 25 

- ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
(ตามเกณฑข์อง ธปท. ) จ านวน 35 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 2 คน) เป็นจ านวนเงิน 10,829,361.00 
บาท 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 64 คน โดยแบ่งตามสายงาน ดงัน้ี 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

1. ส านกัตรวจสอบ 6 

2. ส านกัเลขานุการองคก์ร 5 

 2.1 ส่วนเลขานุการและกิจการผูถื้อหุน้ 6 

 2.2 ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 2 

 2.3 ส่วนส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎเกณฑท์างการ 3 

3. สายงานธุรกิจ 2 

 3.1 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 3 

 3.2 ส่วนบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 1 

 3.3 สงักดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. เอน็เอฟเอส) 5 

 3.4 สงักดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. แมก๊ซ์) 4 

4. สายการเงิน 1 

 4.1 ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพื่อการจดัการ 2 

  4.1.1 ส่วนงบประมาณ 3 

  4.1.2 ส่วนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 2 

 4.2 ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 2 

  4.2.1 ส่วนงบการเงินรวม 6 

  4.2.2 ส่วนบญัชีทุน 3 

  4.2.3 ส่วนบญัชีบริหารสินทรัพย ์ 5 

 4.3 ส่วนบริหารเงินและการลงทุน 2 

 4.4 Risk Management 1 

หมายเหตุ พนักงานประจ าไม่นับรวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และพนักงานสัญญาจา้งรายปี ท่ีปัจจุบนับริษทัฯ  
ท าสญัญาจา้งปีต่อปี 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 25 จาก 25 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

ในปี 2561 บริษทัฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้ งส้ิน 122 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน  
เงินโบนสั  เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

นโยบายในการพฒันาพนักงานของกลุ่มธนชาต 

ทั้งน้ี นโยบายในการพฒันาพนกังานของกลุ่มธนชาต ไดเ้ปิดเผยไวใ้น ส่วนท่ี 2 - 10 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 30 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ   

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ ซ่ึงประกอบด้วย จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าทีน่ักลงทุนสัมพนัธ์    

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (“นโยบายฯ”) และคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัฯ
รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือเป็นกรอบในการปฏิบติังานส าหรับบุคลากรมา
ตั้งแต่ปี 2546 พร้อมทั้งก าหนดให้บริษทัในกลุ่มธนชาตน าแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมและเพียงพอกบัแต่ละ
กิจการ โดยยดึมัน่ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนโยบายฯ และ
คู่มือจรรยาบรรณดงักล่าวจะไดรั้บการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดท้บทวนนโยบายฯ และคู่มือ
จรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยได้น าหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั 
จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) ของ ก.ล.ต. หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล
ความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ท่ี ธปท. ประกาศก าหนด จรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย ์(Banking Industry Code of Conduct 2016) ท่ีออกโดยสมาคมธนาคารไทย และหลกัเกณฑข์องโครงการส ารวจการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) มาปรับใช ้ 

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายฯ รวมทั้งคู่มือจรรยาบรรณไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) และในระบบ
อินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นการส่ือสารให้บุคลากรทุกระดบัของกลุ่มธนชาตสามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัในการส่ือความไปยงัพนกังานกลุ่มธนชาต ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมโดยทัว่ถึง และสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ และกลุ่มธนชาต 

 ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันางานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาน าหลกัการตามนโยบายฯ เดิมมา
เรียบเรียงใหม่ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) ของ ก.ล.ต. พร้อมทั้งน าแนวปฏิบติัมาปรับใช ้(Apply) ให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หากแนวปฏิบติัใดท่ียงัไม่ไดน้ ามาปรับใช ้ไดมี้การอธิบาย (Explain) เหตุผล
และบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาทบทวน   

2. ก าหนดใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยน าไป
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั 

3.  บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในระดบั 5 ดาว    

4. จดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณใหพ้นกังานใหม่ทุกระดบั 

5. จัดให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ และคู่มือ
จรรยาบรรณ และลงนามไม่กระท าการใดท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) ต่อกลุ่มธนชาต 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 30 

6. จัดท าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้ งกลุ่มธนชาต เพ่ือพัฒนา ทดสอบ และวดัระดับความรู้  
ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ปีละ 2 คร้ัง 

7. พฒันา CG & Anti-Corruption E-learning อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นปัจจุบนั ทนัสมยั เขา้ใจง่าย และเผยแพร่ใน
ระบบอินทราเน็ต เพื่อใหพ้นกังานสามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

8. จดัหลกัสูตรการบรรยายใหก้บับริษทัคู่คา้ บริษทัตวัแทนทางธุรกิจ รับทราบ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
คู่มือจรรยาบรรณ” ของกลุ่มธนชาต เพ่ือใหรั้บทราบและสนบัสนุนนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าว 

9. จดักิจกรรม “Format จิต Delete อารมณ์” ในโครงการพฒันาธรรมาภิบาล (CG & Anti-Corruption) เพื่อการพฒันา
และสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ใชแ้นวทางการพฒันาของจิตตปัญญาศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบั เพื่อให้ตระหนกัและ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีภายใตก้รอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสงัคม 

 นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัได้สนับสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม (CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการด าเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้กบัพนกังานในกลุ่มธนชาต 
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยมุ่งหมายใหเ้กิดการเรียนรู้หลกัการปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ผ่าน
ส่ือภายในองคก์รหลากหลายช่องทางภายใตโ้ครงการ “ธนชาต ท าได ้ธรรมดี…CG ริเร่ิม เติมธรรม” เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจใน
นโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ และเพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหลกัวิชาชีพ ด้วยรูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนังสั้ น โดยการประสานงานกับส านักงาน ป.ป.ช. และ
องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริต และรายการธรรมสวสัดี อีกทั้ง
กลุ่มธนชาตยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมโครงการปฏิบติัธรรม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค 
เพื่อใหพ้นกังานมีแนวทางในการบริหารจิตใจตนเองในการท างานและชีวติประจ าวนั ส าหรับกิจกรรมเพ่ือสงัคมนั้น กลุ่มธนชาต
ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาและวทิยากรเผยแพร่หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จดักิจกรรม “สร้างจิตส านึก...ปลูกสติ...สร้างความดี” ให้กบั 
คู่คา้และหน่วยงานภายนอก 

 กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นรูปธรรม คือ การแสดงความมุ่งมั่น ให้ปรากฏต่อ
บุคลากรของกลุ่มธนชาต ภาครัฐ และสาธารณะ ในหลกัการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใตก้ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เสริมสร้างเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในปี 2561 มีดังต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น   

1.1 การดูแลสิทธิพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผู ้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐาน 
ตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการในรูปของเงินปันผล การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นอิสระ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ โดยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ผ่านระบบของ ตลท. และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุ้นทุกคน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัวา่ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม และมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดก้ าหนดนโยบายการจดัประชุม 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 30 

ผูถื้อหุน้ในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม การลงมติ การเสนอวาระ การเสนอช่ือบุคคล ความครบถว้น
เพียงพอของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนสถานท่ีจัดประชุม วนัและเวลาท่ีจัดประชุมไว ้
อย่างชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการจดัประชุมให้เป็นไปตามนโยบาย
ดงักล่าว และแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย จดัท าและเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการ 

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซ่ึงเป็นองค์กรอิสระที่ท าการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ได้ท าการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี  
2553 - 2561) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงไดร้ะบุวนั เวลา 
สถานท่ีประชุม และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถว้น เพียงพอ 
ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยล่วงหนา้ก่อนการประชุมผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 

ระบบข่าว ตลท.  เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองการเรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 ท่ีแสดงก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงรวมถึง
การจ่ายเงินปันผล โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

 แจง้การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่

ข่าวเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ซ่ึงมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลในเอกสารท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู ้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลในเร่ือง   
1) วนั เวลา สถานท่ีประชุม  2) วาระในการประชุมพร้อมค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบ 
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  3) ค  าช้ีแจง
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม กฎเกณฑ์ในการ
ประชุม และ  4) ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ งหนังสือมอบฉันทะ นอกจากน้ี  
ไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมดว้ย 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานประจ าปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  
14 วนั โดยจดัส่งเอกสารทั้งหมดไปยงัท่ีท าการไปรษณีย ์เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 30 

1. เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ และการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติม
 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

2. เสนอค าถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จ้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท. เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 โดยขอ้มูล 
ท่ีเปิดเผยในเว็บไซต์จดัให้มีทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน ช่องทางการเสนอเร่ืองผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

บริษทัฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัดประกาศก าหนดท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และระบุบาร์โคด้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไปพร้อมกบั
หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนได ้และยงัได้น าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เปิดเผย 
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทัว่ไปและผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูดู้แลหลกัทรัพย ์สามารถมอบฉันทะไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้
จากผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน พร้อมกบัประวติัและการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้ป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น (วนัที ่25 เมษายน 2561) 

บริษทัฯ ได้จดัประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก , อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ตั้งอยู่บนถนนวิทย ุ
เดินทางไดโ้ดยสะดวกทั้งรถยนต ์รถประจ าทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีจดัการ
ประชุม เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ มีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและลงมติ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการท างาน และประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า พร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น 
เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง  
โดยบริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุน้รายยอ่ย 1 ราย เป็นอาสาสมคัรในการเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส 

บริษทัฯ ก าหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือไม่ใหเ้กิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ บริษทัฯ ไม่มีการสลบัวาระการประชุม
หรือเพ่ิมวาระการประชุม หรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 

มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ รวมทั้งส้ินจ านวน 2,040 ราย 

กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ 
ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมอย่างเต็มท่ีพร้อมมีการบันทึกขอ้ซักถาม และค าช้ีแจงไวใ้นรายงาน 
การประชุม 

ประธานในท่ีประชุมไดใ้หเ้ลขานุการบริษทัแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการนับคะแนนอย่างชดัเจน ให้ผูถื้อหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม พร้อมทั้ ง 
มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยหน่ึงรายเขา้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ 

บริษทัฯ ใช้บตัรลงคะแนนส าหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดเ้ปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 30 

ในการประชุมมีการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบวดิีทศัน์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีชดัเจน 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ ตลท. ภายหลงัจบการประชุม 
ในวนัเดียวกนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในวนัท าการถดัไป 

บริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม การช้ีแจงขั้นตอน 
การลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมบนัทึกขอ้ซกัถาม และช้ีแจง 
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าไร และขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั 
อยา่งครบถว้น และไดจ้ดัส่งร่างรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ต่อ ตลท. และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม โดยเปิดเผยเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั รวมทั้งมีการเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
ในเวลาอนัสมควร และจดักระบวนการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น รองรับกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามท่ีกล่าวในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

2.1 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ไม่ให้ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานภายในบริษทัฯ จดัระบบงานการเก็บรักษาขอ้มูลภายในใหมี้การก ากบัดูแลอยา่งเหมาะสม 

2. ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุด 
ฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน 

- รายงานการถือหุ้น รวมถึงการด ารงต าแหน่งในบริษทัต่าง ๆ รายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าท่ีมีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นปัจจยัอา้งอิง ของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นรายไตรมาส  
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส่งส าเนาให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการบริษทัทราบทุกคร้ัง 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นปัจจยั
อา้งอิง ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และท่ีปรึกษา ท่ี ล่วงรู้สารสนเทศส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
น ามาใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยก าหนดไวใ้นประกาศและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต 

4. มีการประกาศ เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาห้ามบุคคล
ต่อไปน้ี ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนวนัส้ินแต่ละไตรมาส จนถึงวนัถดัจากวนัท่ีบริษทัฯ 
เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 2 วนั 

- กรรมการ ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 
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- พนกังานและลูกจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มว่าจา้งให้มาปฏิบติังาน (Outsource) เฉพาะฝ่ายงานท่ีล่วงรู้
สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

- ท่ีปรึกษาท่ีล่วงรู้สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

5. กรณีพบมีการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบติัท่ีผิดวินยั ตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษ
จากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวนิยั 

2.2 มาตรการดูแลเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จึงมีการก าหนดเป็นนโยบาย ประกาศ  
และระเบียบ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินการท่ีโปร่งใสและน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ 

1. มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู ้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ มีการก าหนดหลักการเ พ่ือไม่ให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน  
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล 

2. มีนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต มีการก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมของบริษทัฯ การท าธุรกรรม
ระหว่างกนัภายในกลุ่มธนชาต  และการท าธุรกรรมของบริษทัในกลุ่มธนชาต กบั  1) กรรมการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  2) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง รวมถึงในนโยบายการใชบ้ริการ
จากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต มีการก าหนดเก่ียวกบัการใชบ้ริการระหว่างกนัในกลุ่มธนชาต การใชบ้ริการจากผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการของบริษทัในกลุ่มธนชาต และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวโดยหลกัการ คือ 

- ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าว 

- ก าหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษรจากหน่วยงานก ากับกฎระเบียบและขอ้บังคบัก่อน 
การน าเสนอธุรกรรมต่อผูมี้อ  านาจอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจปกติท่ีมีการก าหนดไว ้

- กรรมการและผูมี้อ านาจในการจัดการ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

- มีการก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมติัการท าธุรกรรมไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการ
ตามนโยบายการท าธุรกรรมท่ีก าหนดไวไ้ด้ หรือกรณีท่ีอาจเกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม  
ให้น าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการบริษทัของผูท้  าธุรกรรมเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและจดัส่งเอกสารหลกัฐานดังกล่าวให้แก่ 
บริษทัฯ รับทราบ 

- การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย 
บริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัยให้หารือไปยงั
หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และให้หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัมีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์
การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

- มีการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ภายในท่ีก าหนด โดยมีการรายงานข้อมูล
ธุรกรรม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบปีละ 2 คร้ัง รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมต่อบุคคลภายนอก 
ตามหลกัเกณฑข์องทางการ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดไว ้

3. มีขั้นตอนเก่ียวกบัการก ากบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้ งแต่  1) การรวบรวมรายช่ือ
กิจการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบรายการ  2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของ
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หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัในประเด็นขอ้กฎหมายและเกณฑ์ปฏิบติั  3) การอนุมติั  4) การเปิดเผยสารสนเทศ 
ตามเกณฑ์ทางการ ตลอดจน  5) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยหน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

4. มีการก าหนดขั้นตอนการท ารายการเก่ียวกบั การซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่มธนชาต 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. มีการก าหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่ารายการใดท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
มีผลประโยชน์ในการท ารายการ ตอ้งแจง้การมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพิจารณาและห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
เขา้ร่วมประชุมในช่วงการพิจารณารายการนั้น ๆ 

6. ก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้น ตลอดจนถึงการด ารงต าแหน่งในบริษทัต่าง ๆ รายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นปัจจยัอา้งอิง ของกรรมการ และผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา 
และผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว เป็นรายไตรมาส 
เพ่ือเป็นขอ้มูลในการควบคุมดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผยรายการธุรกิจ
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7. ก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ  
และคู่คา้หรือคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 

8. ก าหนดเป็นความผิดวนิยัในกรณีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ รวมถึงภาครัฐ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ
จรรยาบรรณ มีการเปิดเผยขอ้มูลภายในเพื่อส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจวา่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยูต่ลอดเวลา  
มีการค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั ไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ประกาศทางการท่ีก ากบัดูแลกิจการ มีการก าหนดขั้นตอนการใชบ้ริการ การใช้สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียอย่างครบถว้น และ
เปิดเผยใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบอยา่งเพียงพอ สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี มีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้เพ่ือให ้
ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ โดยค านึงถึงความเส่ียงและมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแล และอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุน
ไดใ้ชสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ี และท่ีส าคญักลุ่มธนชาตยดึหลกัการด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.2 พนักงาน 

กลุ่มธนชาตยึดมัน่ในการดูแลพนักงานทั้ งสวสัดิการด้านต่าง ๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
รวมถึงปฏิบติัต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม สนับสนุนให้พนักงานไดรั้บการอบรมสัมมนาเพื่อการพฒันาตนเอง 
ตลอดจนการแสดงความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลท่ีชัดเจน  
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โดยประเมินผลการปฏิบติังานจากตวัช้ีวดั (KPIs) สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีท่ีมอบหมาย และจ่ายผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
ตามผลงาน ในอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัธุรกิจในระดบัเดียวกนั 

3.3 ลูกค้า 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ ให้บริการทางวิชาชีพ
ท่ีดีมีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า มีการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเป็นธรรม พร้อมน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 
อยา่งครบถว้น และเพียงพอใหลู้กคา้ทราบก่อนตดัสินใจ 

3.4 คู่ค้า เจ้าหนี ้ 

ส าหรับคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติังานในการจดัซ้ือ จดัจา้งท่ีชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมีระเบียบอ านาจอนุมติัเก่ียวกบัการจา้งงาน  
การจัดซ้ือพสัดุ และการเช่าอย่างละเอียดและรัดกุม รวมถึงแนวทางการคดัเลือกคู่ค้า โดยก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน  
และไม่ใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกนั
มิใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น  

ทั้งน้ี กลุ่มธนชาตยงัด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมจากการบริหาร
ผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการจดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารธนชาต มีการพฒันาคู่คา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือต่อยอดให ้
คู่คา้พฒันาไปสู่ความยัง่ยืน โดยการด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้ มุ่งหวงัให้คู่คา้ของ 
กลุ่มธนชาตมีการพฒันาในกระบวนการด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการยกระดบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มและสงัคมไปพร้อม ๆ กนั  

ส าหรับเจา้หน้ี กลุ่มธนชาตมีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจา้หน้ีโดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขการค ้าประกนั 
การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดช าระหน้ีโดยปฏิบติัตามสัญญาและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด      
ทั้งเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เง่ือนไขการค ้าประกนัและเร่ืองอ่ืนใดท่ีตกลงไวก้บัเจา้หน้ี โดยจะ
รายงานฐานะและขอ้มูลทางการเงินแก่เจา้หน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส อยา่งสม ่าเสมอ  

ในส่วนของการบริหารเงินทุนนั้นให้ความส าคญักบัความมัน่คงและแข็งแกร่ง และบริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียง 
ในการช าระหน้ีคืนแก่เจ้าหน้ีตามก าหนดเวลา มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกต้อง อย่างครบถ้วนเพียงพอ ในระยะเวลาอนัควร 
โดยเปิดเผยผา่นช่องทางท่ีก าหนด ภายในเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงเจา้หน้ีสามารถตรวจสอบได ้ 

นอกจากน้ี ยงัยึดมัน่ในความซ่ือสัตยต์่อการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดใ้ห้ไวต้่อคู่คา้ เจา้หน้ี ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยอยู่
ภายใต้เ ง่ือนไข ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้ งหลักเกณฑ์และข้อก าหนดทางกฎหมาย เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นท่ีจะร่วมมือกัน 
ในระยะยาว ดงัท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม หัวขอ้ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ใน
ห่วงโซ่อุปทาน 

3.5 คู่แข่ง 

ด าเนินธุรกิจและแข่งขนักบัคู่แข่งขนัดว้ยความโปร่งใสภายใตก้ฎกติกา โดยไม่แข่งขนัจนท าให้เกิดผลกระทบดา้นลบ 
ต่อธุรกิจโดยรวม 
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3.6 สังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม การด าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
อยา่งเคร่งครัด อีกทั้ง จะตอ้งท าให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี และสภาพแวดลอ้ม 
โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเป็นผูน้ าในการผลกัดนัอยา่งจริงจงั 

3.7 ภาครัฐ 

ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ และให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือด าเนินธุรกิจกบัองคก์ร หรือบุคคลท่ีกระท าผิดต่อกฎหมาย และท่ีส าคญั
จะไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่ในภาครัฐทุกกรณี 

กลไกการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสีย  

กลุ่มธนชาตได้มีการพัฒนาระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้สามารถรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็นทั้ งจากลูกค้า 
บุคคลภายนอก และผู ้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือน าความคิดเห็นด้านต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร  
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เจา้หน้าท่ีการตลาด ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact 
Center 1770) เป็นตน้ โดยบริษทัฯ  มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานระบบรับเร่ืองร้องเรียนอย่างชดัเจน  
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะติดตามขอ้ร้องเรียน พร้อมแจ้งกลับไปยงัลูกคา้หรือผูร้้องเรียนทุกราย และน าข้อร้องเรียน  
มาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต ให้ตอบสนองความตอ้งการและท าให้ลูกคา้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความพึงพอใจ 
ในการใชบ้ริการต่อไป ซ่ึงมีการเปิดเผยแนวปฏิบติัการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ส าหรับการร้องเรียนเร่ืองเก่ียวกบัการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน่ กลุ่มธนชาตไดเ้ปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะ 
ผ่านเวบ็ไซต์ของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต ส าหรับบริษทัฯ เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.thanachart.co.th 
หวัขอ้ แจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ี อีเมล Anticorruption@thanachart.co.th ซ่ึงมีสายงานตรวจสอบภายในเป็นผูพ้ิจารณา
และรับผิดชอบ โดยบริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ดงัท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองการเปิดเผยเก่ียวกบัการป้องกนั 
การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั  

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีการก าหนดแนวทางการคุม้ครองผูมี้ส่วนได้เสียในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตและ 
การคอร์รัปชัน่ไวอ้ยา่งชดัเจน  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีดูแลรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใหมี้การรายงานท่ีถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือไดต้ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในประเทศไทย พร้อมทั้งจดัให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืน
ท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยการวิเคราะห์
และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management’s Discussion & Analysis: MD&A) ประกอบการจดัส่งงบการเงินรายไตรมาส 
และงวดประจ าปี โดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินประจ างวดคร่ึงปีแรก ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เป็นตน้มา 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์ส าคญัหรือการท าธุรกรรมท่ีเข้าข่ายให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศ  
อยา่งครบถว้น เพียงพอ และปฏิบติัตามเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ ประกาศก าหนดอยา่งเคร่งครัด 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 30 

บริษทัฯ มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลาให้แก่ผูถื้อหุ้น  
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์และ 
ความน่าเช่ือถือขององคก์ร รวมถึงใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สามารถติดต่อส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ ไดท้างโทรศพัท์หมายเลข 0 2217 8000 ต่อ 3027, 3102 - 3 และ 0 2613 6107 หรือ อีเมล tcap_ir@thanachart.co.th 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอกจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น เท่าเทียมกนั โปร่งใส และทนัการณ์ รวมทั้ง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามขอ้เสนอแนะของแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีท่ีจดัท าโดย ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ตลท. 

- การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management’s Discussion & Analysis: MD&A) เปิดเผยรายไตรมาส 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) 

- งบการเงินของบริษทัฯ (รายไตรมาส)  

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ 

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

3. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(ขอ้มูลบริษทัฯ) 

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

5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ (ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ค าช้ีแจงกรณีเหตุการณ์ส าคญัและอ่ืน ๆ) 

6. การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) เป็นประจ าทุกไตรมาส 

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

8. การเดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow/Conference) 

9. การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์

กิจกรรมในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูงของบริษทัฯ รวมทั้ งส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ได้พบ 
และให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเขา้พบสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุมทางโทรศพัท ์
(Conference Call) การจดัประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) การเขา้ร่วมงานพบนกัลงทุน (Conference) 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกั 
ท่ีด าเนินการอยู่ รวมทั้ งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ อนัท าให้สามารถบริหารจดัการ 
การประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และไม่จ ากดัเร่ืองเพศ โดยไดก้ าหนดชดัเจนไวใ้นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน และกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ซ่ึงต่างมีความรู้ ความสามารถ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 30 

ท่ีหลากหลาย ทั้งความรู้ความสามารถในธุรกิจท่ีบริษทัฯ ด าเนินการอยูแ่ละท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ 

บริษทัฯ ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกาศ ธปท.  
ท่ี สนส. 10/2561 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 และประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 12/2561 เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนในขอ้บังคับของบริษัทฯ  
และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการ 1 ใน 3  
ของจ านวนกรรมการขณะนั้นพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้
จ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

โดยการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้
กรรมการซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งมานานเท่า ๆ กนั
เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยใชว้ิธีจบัฉลาก 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าว อาจไดรั้บคดัเลือกแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ ก าหนดนิยามและคุณสมบติัตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดว้ย (ขอ้น้ีทางบริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามและคุณสมบติัเขม้กวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีก าหนดไม่เกินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคล 
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือ 
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวนัแต่งตั้ง 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 30 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
โดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น หรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดท่ีจะมาบีบ
บงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดห้ารือพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม และการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการอยา่งเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยปี 2561 มีการจดัประชุมกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงไดติ้ดตามการด าเนินการเร่ืองจากท่ีประชุมคราวก่อน และให้ความส าคญั 
กบักลยทุธ์ในการเช่ือมโยงการประกอบธุรกิจของบริษทัในกลุ่มธนชาต การรู้จกัผูบ้ริหารคนส าคญัของบริษทัในกลุ่มธนชาต 
และการบริหารความเส่ียง และมีการสรุปประเด็นจากการประชุมเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาด าเนินการตาม  
ความเหมาะสม 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หรือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบ 
ในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหารและให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไวว้า่เป็นการ 
ลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้  และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน (ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
30 กนัยายน 2559) 

2. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หมายความวา่ 

2.1 กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีบริหารงานในต าแหน่งผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูซ่ึ้งมีต าแหน่งเทียบเท่า 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 30 

2.2 กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหาร และให้
หมายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

2.3 กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั เวน้แต่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้
เป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

(ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 10/2561 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561) 

บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. ก ากับ ดูแล และติดตามให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขอ้บังคบั  
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ ด าเนินการอยา่งสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

2. อนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ท่ีเป็นไป
เพ่ือความยัง่ยนื 

3. อนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ตลอดจนดูแลการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนชาต ใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และความเส่ียง 

4. ควบคุมและดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตมีกรอบการก ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี (Risk Governance 
Framework) มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลการบริหารงานท่ี
เพียงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ธุรกิจ และดูแลใหมี้การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รท่ีค านึงถึงความเส่ียง (Risk Culture) 

5. ก ากบัดูแลและติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจ 

6. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

7. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ 
ท่ีเหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายทั้ งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
โดยจดัท าตารางองคป์ระกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือช่วยศึกษา กลัน่กรอง และควบคุมดูแลงานดา้นต่าง ๆ 

9. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทัฯ 

10. ก ากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน
เพ่ือให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก าหนดไว ้และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ เอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

11. พิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
น าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงความเส่ียงในปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

12. ก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยเพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ 
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13. ติดตามดูแลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงาน 
ทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้

14. ก ากบัดูแลใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัฯ ทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้
ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ โดยให้กรรมการเขา้รับการอบรมหรือร่วมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

15. ดูแลใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
และมีเลขานุการบริษทัฯ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

16. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ จดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

17. อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบติัตามหน้าท่ี มีความรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี เป็นอิสระ เป็นธรรมต่อองคก์ร  
ต่อผูถื้อหุน้ และต่อผูบ้ริหารและพนกังาน ลูกจา้งของบริษทัฯ 

18. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัเวลา 

การแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนในการก าหนด
นโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 

การเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่ม 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
ในธนาคารธนชาต ส่วนบริษทัย่อยอ่ืนท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นโดยตรง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทันั้น เวน้แต่เป็นบริษทัขนาดเล็กท่ีเป็น Operating Arms ของบริษทัฯ 
ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จึงอยู่ในบงัคบัของประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 10/2561 เร่ือง  
ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 โดยกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาของ
บริษทัฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างในบริษทัอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

 หา้มกรรมการบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิน 5 บริษทั  

 ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ยกเวน้ บริษทัท่ีเป็นธุรกิจครอบครัว
ใกลชิ้ด (Immediate Family) ท่ีไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติัหน้าท่ีมากนกั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
ก่อนด ารงต าแหน่ง ส าหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ยกเวน้ บริษทัท่ีเป็นธุรกิจ
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ครอบครัวใกลชิ้ด (Immediate Family) ท่ีไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีมากนกั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ก่อนด ารงต าแหน่ง 

ทั้ งน้ี การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน ๆ ทุกบริษัทตอ้งไม่ขัดกับขอ้ก าหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือวนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจ าเป็น โดยก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้ งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการบริหาร  
จ านวน 3 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารจดัการความเส่ียง 

3. บริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 

4. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทัฯ ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้

5. บริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกรรมของบริษทั เช่น การฝากเงิน การขอสินเช่ือ การลงทุน ทรัพยสิ์นรอการขาย เป็นตน้ 

6. บริหารจัดการการด าเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการ 
งานธุรการ เป็นตน้ 

7. มอบหมายหนา้ท่ีหรือมอบอ านาจช่วงเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจของคณะกรรมการบริหาร 

8. กลัน่กรองงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการ
อิสระ มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ดา้นบญัชี และ/หรือ การเงิน เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ในการก ากับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ีถูกตอ้งและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ  
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และระเบียบบริษทัฯ เพื่อให้มีการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมถึงผูถื้อหุน้ โดย ณ ปัจจุบนัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรพจน์  วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวศิรินทร พญาพรหม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงิน 

- สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ รวมถึงประเมิน  
ความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีส าคญั 

- สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมถึงรายการท่ีมีความซบัซอ้น
หรือผิดปกติ และรายการท่ีตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสิน 

2. การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 

- สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความปลอดภยั ระบบการ
บริหารความเส่ียง และมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ รวมถึงแนวทางการส่ือสารความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวอยา่งมี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึงทั้งบริษทัฯ 

- สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชี 
เสนอนั้น ฝ่ายบริหารไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

- สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

3. การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานและอนุมติักฎบตัรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบติังาน 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

- สอบทานใหส้ านกัตรวจสอบปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบ 

4. การก ากบัดูแลการปฏิบติังานของการตรวจสอบบริษทัยอ่ยและบริษทัลูกของบริษทัยอ่ย 

- ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยและบริษทัลูกของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัย่อยและบริษทัลูกของบริษทัย่อยมอบหมายให้สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต 
สรุปผลภาพรวมการปฏิบติังานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบบริษทัยอ่ยและบริษทัลูกของบริษทัย่อยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะบริษทัแม่รับทราบ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 30 

- กรณีท่ีมีประเด็นท่ีมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การทุจริต การคอร์รัปชัน่ และเร่ือง 
ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน สถานะหรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง ใหร้ายงานใหท้ราบอยา่งละเอียด 

5. การก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

- สอบทานการก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษทัฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์างการ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลกั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พิจารณาขอ้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

- สอบทานขอ้ตรวจพบของหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ของทางการ รวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

6. ผูส้อบบญัชี 

- พิจารณาคุณสมบัติ  ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี พร้อมทั้ ง 
ใหข้อ้เสนอแนะในการคดัเลือกเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

- จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. รายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้ 

- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของทางการ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

- พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีความถูกตอ้งและครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของทางการ 

- พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของทางการ 

8. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานควรประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ให้ความเห็นในการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ ตลอดจนการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม อาทิ  

 - นโยบายและแนวปฏิบติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 - ระเบียบปฏิบติั เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 - คู่มือจรรยาบรรณ ส าหรับบุคลากรในองคก์ร 

 - คู่มือปฏิบติังาน เร่ืองการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

8.2 ติดตามการปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 

8.3    ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของหน่วยงานก ากับหรือ
หน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานความคืบหนา้ผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อาทิ 
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 - ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ความถูกตอ้ง
ครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้

 - ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 - ความเห็นเก่ียวกับความร่วมมือจากผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน 
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

 - รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ความรับผิดชอบอ่ืน 

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2) การทุจริต คอร์รัปชัน่ มีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ขอ้ก าหนดของทางการ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาอนัควร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเปิดเผยการกระท าดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานต่อ ธปท. 

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ
หากมีการเปล่ียนแปลงใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ 

- ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบทุกปี 

- ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2545  
โดยไดร้วมทั้ง 2 คณะเป็น “คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 และในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีดา้นบรรษทัภิบาล และเปล่ียนแปลง
ขอบเขตหนา้ท่ีในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยให้เปล่ียนช่ือคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล” เพ่ือให้เกิดความคล่องตวั สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ธปท. รวมถึงเกณฑท่ี์ทางการก าหนด โดย ณ ปัจจุบนัมีกรรมการ 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 
คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน ดงัน้ี 

1. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

3. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
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บทบาทอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

1. ขอบเขตกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ ท่ีอยูใ่นการดูแลของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล หมายถึง 

1) กรรมการ 

2) ผูมี้อ านาจในการจดัการ ตามเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด ซ่ึงหมายถึง กรรมการผูจ้ ัดการ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และบุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง า
กรรมการผูจ้ ัดการ หรือ กรรมการ หรือการจดัการของบริษทัฯ ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และบุคคลซ่ึงบริษทัท าสญัญาใหมี้อ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน 

3) บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

4) ท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งขอความเห็นชอบจาก ธปท. 

5) กรรมการในบริษทัลูก ตามท่ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก าหนด 

2. การสรรหากรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 

1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูมี้อ านาจในการจัดการของบริษัท ฯ และ 
บริษทัในกลุ่มธนชาต เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

2) พิจารณาคุณสมบติักรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ ตลอดจนก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

3) พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีทางการและบริษัทฯ 
ประกาศก าหนด และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 

4) ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องคป์ระกอบ คุณสมบติั และจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก าหนดรวมถึงเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5) จดัเตรียมแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูมี้อ  านาจในการจดัการ 

6) ทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหา และคุณสมบติัของกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการเป็น
ประจ าทุกปี 

7) วางแผนการอบรมและพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 

3. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 

1) พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผูมี้อ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ท่ีสะท้อนวตัถุประสงค์ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

2) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 
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3) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณา 

4) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ โดยค านึงถึงหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาประเมินผลดว้ย 

5) ทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผูมี้อ านาจในการ
จดัการเป็นประจ าทุกปี 

4. การด าเนินการดา้นบรรษทัภิบาล 

1) ทบทวนและเสนอการเปล่ียนแปลงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิบติั
ของกลุ่มธนชาต 

2) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแล
กิจการของกลุ่มธนชาต 

3) เสนอขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี หรือขอ้บงัคบัส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

4) พิจารณาผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษทัท่ีจัดท าข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก และน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

5) ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการพฒันาความยัง่ยืนของ
บริษทัฯ 

6) ติดตามความเพียงพอของหลกัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันา
ความยัง่ยนื 

5. กรณีอ่ืน ๆ 

1) เสนองบประมาณต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือวา่จา้งท่ีปรึกษาตามความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถขอค าปรึกษา
จากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในเร่ืองท่ีจะช่วยใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) อาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) มีการหารือกบัคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้นโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน
สามารถสะทอ้นความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ได ้

4) ควรมีการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล เพ่ือเป็น
การทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีในการพฒันาให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนแปลง 

5) เปิดเผยหลกัการส าคญัท่ีเก่ียวกับกระบวนการสรรหา ผลตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ และหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและ 
การด าเนินงาน ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล รวมถึงวิธีและเคร่ืองมือในการจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือให้สะท้อนความเส่ียง (หากมี) ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งจัดท ารายงานสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไวใ้นรายงานประจ าปี 
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6) รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

7) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย และ/หรือ ประกาศท่ีทางการก าหนด รวมถึงท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2556 โดยในปี 2561  
มีกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหาร 
ท่ีดูแลทางดา้นการบริหารความเส่ียง มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. เสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ทั้งหมด รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต 
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยตอ้งสร้างมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นโยบายความเส่ียง
นั้นไดมี้การปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

2. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

4. ก าหนดมาตรการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในดา้นของการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ประเมินปัจจยัทั้งภายในและภายนอก อนัอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอยา่งเป็นสาระส าคญั เพ่ือน ามาใช้
ในการเปล่ียนนโยบายความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ 

6. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาต ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีได้
ก าหนดไว ้และปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด 

7. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2561 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 โดยการเสนอของคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ไดมี้มติเปล่ียนช่ือเป็น “คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง” และปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามเกณฑธ์รรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
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1. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 

2. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการก ากบัความเส่ียง 

3. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการก ากบัความเส่ียง 

4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

5. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ กรรมการก ากบัความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มิไดก้ าหนดจ านวนสูงสุดของกรรมการไว ้เพียงแต่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีว่าตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  
เพ่ือท าหน้าท่ีในการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริษทัฯ มีข้ึนได ้2 กรณี คือ  1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะตอ้งขอมติจาก 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ  2) กรณีแต่งตั้งกรรมการระหวา่งวาระเน่ืองจากต าแหน่งวา่งลง คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถพิจารณา
ลงมติไดภ้ายใตคุ้ณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งแทน เวน้แต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ในส่วน
ของกรรมการอิสระมีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ตลท. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกเสียงลงคะแนน และ 
ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการแต่งตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

2. ในการแต่งตั้ งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ  
หลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ไดต้ามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้น
ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตามขอ้ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้โดยทางปฏิบติั
ท่ีผา่นมาทุกคร้ังจะใหผู้ถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุม 
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยตามกฎหมาย
และเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ และในจ านวนน้ีใหก้รรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและจดัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ผูป้ฏิบติังานดา้นสนบัสนุนงานเลขานุการบริษทั 
ตลอดจนถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารให้ดียิ่งข้ึน โดยเลขานุการบริษทั 
จะมีการรวบรวมและแจ้งหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและผูบ้ริหารได้พิจารณาล่วงหน้า 
อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลท. ก.ล.ต. ตลอดจนถึงสถาบนัอบรม
ชั้นน าอ่ืน ๆ นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีการจดัโครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่ม 
ธนชาต ตลอดจนถึงความรู้ในการพฒันาและด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง  
โดยในปี 2561 มีกรรมการเขา้สมัมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ หลกัสูตรอบรม / สัมมนา 
1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ - หลกัสูตร Block Chain Technology จดัโดยธนาคารธนชาต 
2. นายธีรพจน์ วชัราภยั - หลกัสูตร Block Chain Technology จดัโดยธนาคารธนชาต 
3. นายวชิิต ญาณอมร - หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 จดัโดย ธปท. 

- หลกัสูตร Block Chain Technology จดัโดยธนาคารธนชาต 
- สัมมนา IT Future for Capital Market คร้ังท่ี 2/2561 หัวขอ้ The Era of 
 Artificial Intelligence: How will AI affect your industry จดัโดย ตลท. 

4. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ - หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 จดัโดย ธปท. 
5. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป - หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 จดัโดย ธปท. 

- หลกัสูตร Block Chain Technology จดัโดยธนาคารธนชาต 
6. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ - หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 จดัโดย ธปท. 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี  
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรค 
ต่าง ๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา รวมถึงเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสม 
ตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ และน าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมิน กระบวนการในการประเมิน และสรุปผลการประเมิน ดงัน้ี 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

 ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ รายบุคคล และ
รายบุคคลแบบไขว ้ โดยจัดท าข้ึนตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนท่ีมี 
การเผยแพร่ มาปรับปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการแต่ละคณะในทุกดา้น  

 โดยหัวขอ้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวขอ้ ประกอบดว้ย  
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุม
คณะกรรมการ 4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร และหัวขอ้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคลและรายบุคคลแบบไขว ้แบ่งออกเป็น  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 24 จาก 30 

3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมกรรมการ 3) บทบาท หน้าท่ี และ  
ความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น  
ถึงเห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

2. กระบวนการในการประเมิน 

 เลขานุการบริษทั จะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการท าการประเมินในเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี และ 
ท าหน้าท่ีรวบรวมและประมวลผลการประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและอภิปราย โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรสังเกต
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาปฏิบติัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและการด าเนินธุรกิจต่อไป 

3. สรุปผลการประเมิน 

 ส าหรับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ในปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 1) การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.46 2) การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.61 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคลแบบไขว ้มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.55 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2561 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
โดยให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท าการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวม 
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และให้เลขานุการของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยแต่ละคณะ และคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและน าความเห็นมาพฒันาต่อไป 

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสูง 

มีการก าหนดวธีิการประเมินท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษทัภิบาล จะเป็นผูก้  าหนดวิธีการและหัวขอ้ในการประเมิน และให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) 
เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการข้ึนไป (ไม่นับรวมกรรมการผู ้จัดการใหญ่) 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัฯ ให้ความส าคญักับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานขององค์กร เพราะพนักงานเป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีส่วนผลกัดัน 
ให้บริษทัฯ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะ
รับมือต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ การพฒันาบุคลากร จึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ  
ใหค้วามส าคญั ใหก้ารส่งเสริม และสนบัสนุนมาโดยตลอด 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ด าเนินการและติดตาม
ใหมี้การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก าลงัคนสู่ต าแหน่งงานในระดบับริหารหรือในต าแหน่ง
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งานท่ีส าคญัต่าง ๆ โดยบริษทัฯ จะท าการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไวล่้วงหนา้เป็นระยะ ๆ มีการสรรหาบุคลากรจาก
ภายในองคก์ร พฒันา และตระเตรียมคนไวท้ดแทนอยูต่ลอดเวลา  

วตัถุประสงค์จากการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

1. ท าให้สามารถวางแผนสรรหาและคดัเลือกบุคลากรในเชิงรุกไดดี้ยิ่งข้ึน สามารถวางแผนหาบุคลากรไดล่้วงหน้า  
เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีไดรั้บการเล่ือนระดบั เกษียณอาย ุหรือสูญเสียไป เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 

2. ท าให้บริษทัฯ สามารถประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่ามีก าลงัคนท่ีมีคุณสมบัติและมีศักยภาพ ส าหรับต าแหน่ง 
ในระดบับริหารหรือในต าแหน่งท่ีส าคญัต่าง ๆ  

3. เพ่ือจดัเตรียมอตัราก าลงัในระดบับริหารหรือในต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีเหมาะสมไวร้องรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

4. เป็นเคร่ืองมือจูงใจพนักงาน เป็นนโยบายส่งเสริมการเล่ือนต าแหน่งพนักงานจากภายในท าให้พนักงาน 
มีขวญัก าลงัใจดีข้ึน 

กระบวนการด าเนินการ 

บริษทัฯ มีขั้นตอนการพิจารณากระบวนการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ระบุต าแหน่งท่ีส าคญั (Critical Position) ในองคก์ร  

 บริษัทฯ พิจารณาก าหนดต าแหน่งงานผูบ้ริหารระดับสูงและต าแหน่งงานท่ีมีความส าคัญต่อองค์กรตามปัจจัย 
ท่ีก าหนด เพ่ือระบุต าแหน่งส าคญัในการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งดงักล่าว  

2. ก าหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของแต่ละต าแหน่ง 

3. พิจารณาคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม (Successor Candidate)  

 บริษทัฯ จะท าการประเมินคุณสมบติัและศกัยภาพของผู ้บริหารผ่านเคร่ืองมือท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดยการประเมิน 
จะพิจารณาจาก 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ความรู้ ความสามารถ (Ability)  2) แรงจูงใจ (Aspiration) และ 3) ความผูกพนัต่อองคก์ร 
(Engagement)  

4. แผนการพฒันากลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successors Development Plan) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะพิจารณารายช่ือผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีส าคญัทั้งหมดขององค์กร ซ่ึงจะมีการพิจารณาแบ่งระดับความพร้อมของผูสื้บทอด
ต าแหน่ง ทั้งดา้นระยะเวลาและระดบัความรู้ความสามารถ เพ่ือการบริหารจดัการและพฒันาศกัยภาพกลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่ง 
ท่ีเหมาะสม โดยการจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ การหมุนเวียนหน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมายให้มีโอกาสใน  
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการท่ีส าคญัในองคก์ร 

โดยแผนการสืบทอดต าแหน่ง รายช่ือกลุ่มผูสื้บทอดต าแหน่ง และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลของกลุ่มผูสื้บทอด
ต าแหน่ง จะมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล พิจารณาปีละ 2 คร้ัง และจะมีการ
ทบทวนและพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ ส านักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับ
กรรมการใหม่ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยแสดงถึงบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
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2. ขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต โดยแสดงถึงโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั 
ตลอดจนการควบคุมดูแลบริษทัลูก 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยแสดงวาระการประชุมทั้งวาระประจ าและวาระพิเศษประจ างวด ตลอดจนเอกสาร
หรือขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 

4. วธีิการใชง้านระบบการประชุมของบริษทัฯ พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีกรรมการควรทราบและให้ความส าคญัท่ีอยูใ่นระบบการ
ประชุม เช่น คู่มือกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบัน
การเงิน นโยบายท่ีส าคัญของกลุ่มธนชาต เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน่ นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต นโยบายการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต 
เป็นตน้ รวมทั้งแนบ พ.ร.บ. และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนหนา้ท่ีและขอ้พึงระวงัตามกฎหมาย 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพ่ือพิจารณาเสนอผูถื้อหุน้ในวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ทั้งน้ี หากมีกรณีท่ีเห็นสมควรใหมี้การเลิกจา้ง
ผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผูพิ้จารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 
ส านกังานอีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 

โดยผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก .ล.ต. และมีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ ์ธปท. ก าหนด ซ่ึง ธปท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีส านักงานอีวาย ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย โดยมี นางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ จ านวนเงิน 950,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยรวม 17 บริษทั เป็นจ านวนรวม 20,366,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non - Audit Fee) 

ปี 2561 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน จ านวน 1,130,000 บาท ไดแ้ก่ 

2.1 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงตามท่ี คปภ. ก าหนด ของธนชาต 
ประกนัภยั จ านวน 500,000 บาท 

2.2 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงตามท่ี  คปภ. ก าหนด ของเอ็มบีเค 
ไลฟ์ จ านวน 630,000 บาท 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 27 จาก 30 

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน  

 กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า การคอร์รัปชัน่ส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ จึงไดร่้วมมือกบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต ้“โครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
(“โครงการ CAC”) ดว้ยการเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดงักล่าว และในปี 2557 กลุ่มธนชาตได้
ด าเนินการก าหนด “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” มาตรการ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้พนกังาน
ทุกคนในกลุ่มธนชาตยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดความหมายของ 
ค าวา่ “คอร์รัปชัน่และรูปแบบการคอร์รัปชัน่” ไวอ้ยา่งชดัเจน มีสาระส าคญัวา่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง 
ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 
และคนรู้จกั ดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และให้ผูบ้ริหารของกลุ่มธนชาตมีหนา้ท่ี
ดูแลและให้การสนบัสนุนการปฏิบติั รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมหลกัองคก์ร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) 
เพื่อใหพ้นกังานทุกคนในกลุ่มธนชาตน าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

- Customer Focus : ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

- Collaboration : มีการท างานเป็นทีม 

- Commitment : ปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

- Spirit : ทุ่มเทในการท างาน 

- Integrity : ยดึมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริต และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

- Professional : มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. การประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัในกลุ่มธนชาต ใชห้ลกัการและวิธีการประเมินความเส่ียง และ
การควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การระบุความเส่ียง ประเมินระดบัความเส่ียง ก าหนดระบบการควบคุมภายในเพ่ือควบคุมและลดความเส่ียง เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุก 
3 ปี  โดยติดตามความคืบหนา้ของแผนปฏิบติัการและด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเส่ียง หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบติังานอย่างมีนัยส าคญั โดยรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษทัทราบ 

4. ก าหนดมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้พนกังานของกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบติัภายใตห้ลกัการควบคุมภายในท่ี
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีการทบทวนแนวปฏิบติัให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 

5. กลุ่มธนชาตให้ความส าคญักับรูปแบบของการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง “การให้และรับ
ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน” ถือเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มธนชาตให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจ
น าไปสู่การคอร์รัปชั่นได้โดยง่าย จึงได้ก าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติท่ีครอบคลุมขั้นตอน การปฏิบัติและ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 28 จาก 30 

การควบคุม รวมถึงการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาใหรั้บทราบเก่ียวกบัการใหแ้ละรับของขวญั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งการกระท าท่ีเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือเป็นความผิด
และจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ 

6. เพ่ือให้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลุ่มธนชาตไดก้ าหนดให้แต่ละบริษทัมีระเบียบขั้นตอน
ปฏิบติั ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการเฉพาะ และก าหนดให้มีช่องทางท่ี
ปลอดภยัส าหรับบุคคลภายนอกและพนกังานภายในกลุ่มธนชาต ท่ีพบเห็นเหตุสงสยัท่ีเขา้ข่ายการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถ
แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกส่งให้แก่ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยขอ้มูล
จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดับ 
นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและให้ความคุม้ครองต่อพนกังานท่ีแจง้เบาะแสหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 
แมก้ารกระท านั้นจะท าใหอ้งคก์รสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งสนบัสนุนและชมเชยพนกังานท่ีแจง้เบาะแสดงักล่าว 

7. ก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ของ
กลุ่มธนชาต เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การแจ้งเบาะแสการทุจริตและ 
การคอร์รัปชัน่ การให ้รับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองหรือผลประโยชน์อ่ืน มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 
รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด  

8.    กระตุน้และส่งเสริมการตระหนกัรู้ ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน รวมถึงลูกจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตวา่จา้ง
ให้มาปฏิบติังาน (Outsource) ไดรั้บทราบและพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  การแจง้เบาะแส ประกาศระเบียบของกลุ่มธนชาต โดยผา่นหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมให้กบั
พนกังานใหม่ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในหลกัสูตรปฐมนิเทศ การจดัท าแบบประเมินตนเองของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 
โดยผา่นระบบ E-learning เป็นประจ าทุก 6 เดือน รวมทั้งใชรู้ปแบบน าเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนงัสั้น โดยการประสานงาน
กบัส านกังาน ป.ป.ช. องค์กรต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตทุกรูปแบบ เป็นตน้  

9. กลุ่มธนชาตได้เผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่ค ้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบและ 
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อตา้นการคอร์รัปชั่น โดยการงดเวน้การให้ของขวญัแก่ผูบ้ริหารหรือพนักงาน 
ของกลุ่มธนชาต ไม่วา่จะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด ส าหรับลูกคา้ไดข้อความร่วมมือผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น ใบแจง้ยอดหน้ี 
ใบเสร็จรับเงิน ใบช าระเงิน ใบก ากบัภาษี และผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

10. เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
หน้าท่ีสอบทานให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชั่น โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท าการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 ทั้งน้ี เพ่ือให้บุคคลภายนอกไดรั้บทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มธนชาตในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ กลุ่มธนชาตจึงได้
เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหบุ้คคลภายนอกรับทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยในส่วน
ของบริษทัฯ เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 ในปี 2560 กลุ่มธนชาตไดย้ืน่ขอต่ออายกุารเป็นสมาชิกของโครงการ CAC จ านวน 12 บริษทั และยื่นขอการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการดงักล่าวของบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่อีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ และ เอ็มทีเอส รวมบริษทัในกลุ่มธนชาต 
ท่ีไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกรวมทั้งส้ิน 14 บริษทั 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 29 จาก 30 

 โดยกลุ่มธนชาตมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ตามท่ีนโยบายได้
ก าหนดไว ้โดยด าเนินการทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ
ขั้นตอนปฏิบติัในการประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ การลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
การส่ือสารให้พนักงานได้รับทราบและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และ
ขั้นตอนการปฏิบติัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ผ่านรูปแบบการอบรม การประเมินตนเอง และการเผยแพร่ส่ือ 
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางส่ือสารของกลุ่มธนชาตอย่างต่อเน่ือง การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และ
ตวัแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือสนบัสนุนโครงการรณรงคต์่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และอ่ืน ๆ เป็นประจ าทุกปี 
การให้ค  าปรึกษาและเป็นวิทยากรเร่ือง “การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” ใหก้บัหน่วยงานภายนอก ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการ
ปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์ร จึงก าหนดให้พนกังานทุกคนตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการ
เก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้องค์กรมีความโปร่งใส ปราศจาก 
การคอร์รัปชัน่ และเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการใชบ้ริการกบักลุ่มธนชาตอยา่งย ัง่ยนื 

 นอกจากท่ีไดด้ าเนินการส่ือสารภายในองคก์รและภายนอกเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่มาโดยตลอดนั้น  ในปี 2561 ได้
ให้การสนบัสนุน ให้ค  าปรึกษาและเป็นวิทยากร แก่ลูกคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ ให้ไดรั้บรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC 
รวมทั้ง การสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพ่ือเปล่ียนค่านิยมไปสู่การต่อตา้นและการประณามการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ ส่ิงส าคญัของการด าเนินการ คือ เป็นการแสดงความมุ่งมัน่ของกลุ่มธนชาต ให้ปรากฏต่อบุคลากรของกลุ่มธนชาต 
ภาครัฐ และสาธารณะ ในหลกัการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เสริมสร้างให ้
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี 

1. ให้ค  าปรึกษาและเป็นวิทยากรเร่ือง “การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC” และ “CG & Anti-Corruption” 
ใหก้บับริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 

2. จดัโปรแกรมบรรยายหวัขอ้ “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค.์..ต่อตา้นคอร์รัปชัน่” เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และตวัแทนทางธุรกิจ
รับทราบและขอความร่วมมือสนบัสนุนโครงการรณรงคต์่อตา้นการคอร์รัปชัน่รวม 1 รุ่น  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 30 จาก 30 

 3. เขา้ร่วมงาน “วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่แห่งชาติ 2561” ภายใตแ้นวคิด “คนไทย ต่ืนรู้สู้โกง” จดัโดยองค์กรต่อตา้น
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ซ่ึงก าหนดให้ในเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชั่นแห่งชาติ และ “วนัต่อต้าน
คอร์รัปชัน่สากล (ประเทศไทย)” ภายใตแ้นวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จดัโดยส านกังาน ป.ป.ช. และภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ซ่ึงสหประชาชาติมีมติเห็นชอบประกาศใหว้นัท่ี 9 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่สากล ทั้งน้ี 
เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในเจตนารมณ์ของกลุ่มธนชาตไม่ขอมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ พร้อมให้ความร่วมมือกบั
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 28 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งมัน่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพ่ือช่วยเติมเต็มทุกความตอ้งการในแต่ละ 
ช่วงชีวิตของลูกคา้สู่ความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลก าไร ภายใตก้ารด าเนินงานท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มใน 3 ดา้นหลกั คือ สังคม (Social) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินธุรกิจ (Governance) เพื่อสร้างสรรค์ พฒันาและเติมเต็ม ร่วมไปกบัการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี ในการก าหนดแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนั้น ไดมี้การก าหนดให้
ด าเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after 
Process) เพ่ือมุ่งเนน้ใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีครอบคลุมประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มธนชาตมากท่ีสุด 

กระบวนการในการจัดท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตได้น า “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ท่ี ก.ล.ต. จัดท าและเผยแพร่ 
เป็นแนวทางหลกัมาใชใ้นการพฒันาแนวทางปฏิบติัและการเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี 
ในการพฒันารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจดัท ารายงานความยัง่ยนืในอนาคต เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกประเด็นท่ีตอ้งรายงาน 
ทั้งในระดบัประเทศและสากล 

แมว้า่การท าธุรกิจของกลุ่มธนชาตซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร จะไม่ไดท้ าธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่กลุ่มธนชาตก็ยึดถือเป็นหน้าท่ีในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มด้านต่าง ๆ รวมทั้ งกลุ่มธนชาตมีความมุ่งมัน่ 
ในการพฒันาแนวทางการสร้างขอ้ผกูพนัร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะพนกังานในองคก์รซ่ึงมีความส าคญัในการขบัเคล่ือน 
สนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ โดยผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาจนถึงปี 2561  
กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินโครงการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. การดูแลพนักงาน 

การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มธนชาต 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงานพนักงานอยา่งเป็นมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการก าหนดนโยบายและ
ระเบียบท่ีชัดเจน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคบั รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบติัต่าง ๆ ก่อนรับเขา้ท างาน เช่น การตรวจประวติัอาชญากรรม  

 ปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเท่าเทียมโดยไม่เอ้ือประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนกังานอย่างไม่เป็นธรรม อนัมีสาเหตุ 
มาจากเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ และมีนโยบายท่ีก าหนดมาตรการป้องกนั 
และแกปั้ญหาเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศไวอ้ยา่งชดัเจน 

 เพื่อสนบัสนุนผูพิ้การใหมี้รายไดแ้ละมีคุณค่าในตนเอง กลุ่มธนชาตจึงไดมี้การจา้งงานคนพิการเขา้ท างานในต าแหน่ง
งานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับโอกาสและผลตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานปกติ นับตั้งแต่ปี 2560  
เป็นต้นมา กลุ่มธนชาตได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขับ  
ในการจา้งงานคนพิการอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยรูปแบบการจา้งเหมาบริการคนพิการไปปฏิบติังานท่ีสภากาชาดไทย และงานรณรงค ์
ความปลอดภยักบัมูลนิธิเมาไม่ขบั 
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 ส าหรับผู ้พิการท่ีท างานกับกลุ่มธนชาตหรือผู ้พิการท่ีมาติดต่องานกับกลุ่มธนชาตได้จัดให้มีการดูแลผู ้พิการ 
ในเร่ืองอาคารและสถานท่ี โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม จดัให้มีท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ และทางลาดส าหรับ 
ผูพ้ิการท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ 

 มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย โดยมีกระบวนการสอบสวนผูท่ี้เก่ียวข้อง 
เพ่ือสืบคน้ขอ้เท็จจริง รวมถึงการรับฟังขอ้มูลจากทุกดา้นอยา่งรอบคอบ มีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง ซ่ึงมีผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอกร่วมพิจารณา เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างถูกตอ้งมากท่ีสุด และนอกจากนั้นยงัมีกระบวนการให ้
ผูถู้กลงโทษทางวนิยัสามารถอุทธรณ์ผลการตดัสิน เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษมากยิง่ข้ึน 

 เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของกลุ่มธนชาตเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางการ
ก าหนด ตลอดจนส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน จึงไดมี้การจดัท า
ระเบียบขอ้บงัคบั คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพ่ือใชป้ฏิบติัต่อบุคคล
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร พนักงาน คู่คา้ ในการปฏิบัติตามขอ้ก าหนด แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบติังาน  
ตามหลกัความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต 

 ส่งเสริมแนวทางทวิภาคีในองค์กร เพ่ือให้เกิดการปรึกษาหารือ รวมกลุ่ม เสนอแนะ และเจรจา ระหว่างองค์กร  
กบัผูแ้ทนพนกังาน คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจา้ง สหภาพแรงงาน ฯลฯ เพ่ือให้มีการ
น าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับใช ้และสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งพนกังานกบับริษทัฯ รวมทั้งมีการจดัโครงสร้าง
ของส่วนงานทรัพยากรบุคคลกลางให้มีหน่วยงาน Business Partner ซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการดูแลพนักงานให้อยู่กับองค์กร 
ไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

การดูแลสุขภาพ 

กลุ่มธนชาตตระหนักในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพไดส้ะดวก 
เพราะสุขภาพท่ีดีของพนักงานจะสนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ กลุ่มธนชาตจึงใส่ใจในสุขภาพ
พนกังาน ทั้งดา้นส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพพนกังาน โดยมีมาตรการป้องกนัเพ่ือสร้างความตระหนกัและลดความเส่ียงดา้น
สุขภาพ รวมถึงมาตรการสนบัสนุนเพ่ือดูแลใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี ดงัน้ี 

 แนวทางการป้องกนัดา้นสุขภาพ โดยการให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานตระหนกัถึงความส าคญัในการรักษา
สุขภาพของตนเอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการตรวจสุขภาพ 
อย่างทัว่ถึง การตรวจคดักรองโรคร้ายประเภทต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เพ่ือลดความเส่ียงในการเจ็บป่วย รวมถึงการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคท่ีแพร่ระบาด เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจแก่พนกังานวา่จะมีสุขภาพท่ีดี ไม่เจ็บป่วย 

 แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยดูแลพนักงานให้ไดรั้บสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลเพ่ือใช้ในกรณีเจ็บป่วย 
รวมถึงได้รับบริการไดส้ะดวก จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการดา้นการแพทย ์การให้ความรู้เร่ืองสุขภาพโดยแพทยจ์าก
โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการจดัยาและเวชภณัฑส์ าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพนกังานในการดูแล
รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ 

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลุ่มธนชาตใหค้วามส าคญัดา้นการจดัการความปลอดภยั ดูแลใหพ้นกังานทุกคนมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี ตามหลกั
อาชีวอนามยั ซ่ึงได้ก าหนดไวเ้ป็นนโยบาย แนวปฏิบัติดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายบญัญติั โดยไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานข้ึน
เพ่ือด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ทั้งน้ี ไดส่้งเสริมใหเ้กิดการตระหนกั เผยแพร่ความรู้แก่พนกังานผา่นกิจกรรม 
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และการจดัอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัให้แก่พนักงานทุกระดบั รวมถึงดูแลพนักงานท่ีเจ็บป่วย บาดเจ็บให้ไดรั้บการ
รักษาอยา่งเหมาะสม โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย ดงัน้ี 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลุ่มธนชาตมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ตลอดจนควบคุมก ากบัดูแลให้มีการจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และมาตรฐานเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานตามท่ีทางราชการก าหนด 

2. บริหารจดัการ ดูแลสถานประกอบกิจการ และพนกังานให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ 
รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังานของพนกังานมิใหพ้นกังานไดรั้บอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามยั 

3. ด าเนินการควบคุม ก ากบัและดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอบเขตระบบบริหารจดัการความปลอดภยั 

4. จดัใหมี้ขอ้บงัคบั และคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างานไวท่ี้สถานประกอบกิจการ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณค่าใชจ่้ายใหเ้พียงพอและเหมาะสม 

6. พฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานและโดยรอบบริเวณสถานประกอบกิจการอยูเ่สมอ เพ่ือให้มีความปลอดภยั  
มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีถูกสุขลกัษณะ อนัน ามาซ่ึงคุณภาพชีวติการท างานและสุขภาพท่ีดีของพนกังาน 

7. จดัให้มีการอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหารและระดบัหัวหนา้งาน และหลกัสูตรความปลอดภยั
ใหก้บัพนกังานทุกคน 

8. จดัใหมี้คณะกรรมการและบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต 

การพฒันาบุคลากร 

บนพ้ืนฐานความเช่ือวา่บุคลากรคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร กลุ่มธนชาตจึงให้ความส าคญักบักระบวนการพฒันา
บุคลากรอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ ภายใตก้รอบแนวคิดในการพฒันา Thanachart’s People Development Model 70:20:10 ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพฒันาจากประสบการณ์ในการท างานจริง (On-the-job Experience) ร้อยละ 20 
เป็นส่วนท่ีผูบ้ังคบับัญชาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาผูใ้ตบ้ังคบับญัชา เช่น การสอนงาน (Coaching) และการให้
ค  าปรึกษา (Mentoring) เป็นตน้ และอีกร้อยละ 10 เป็นการฝึกอบรม (Training)  

แนวทางด าเนินงานด้านฝึกอบรม 

กระบวนการพฒันาบุคลากรของกลุ่มธนชาตจะเร่ิมตั้งแต่การพฒันาพนกังานใหม่ การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะท่ีส าคญั
ในการปฏิบติังานตามรายต าแหน่งงาน การพฒันาเพ่ือยกระดบัวิชาชีพท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภณัฑ์ การให้บริการลูกคา้ 
กระบวนการท างาน ระบบงานบนพ้ืนฐานของการด าเนินงานตามกฎระเบียบของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ตลอดจนการพฒันาทักษะการบริหารและภาวะผูน้ าส าหรับหัวหน้างานในแต่ละระดบั เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
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บุคลากรใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2561 
กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินการต่าง ๆ ในการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน (Corporate Training) เพื่อเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ
พนกังานสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) ซ่ึงครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น อนัประกอบไปดว้ย 1. เก่งคิด (Thinking Skill) 2. เก่งคน 
(People Management) 3. เก่งงาน (Performance Management) และ 4. เก่งส่ือสาร (Communication Skill) 

2. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานตามต าแหน่งงาน (Functional Training) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบับทบาท
หนา้ท่ีความรับผิดชอบและยกระดบัมาตรฐานในการให้บริการลูกคา้ ภายใตแ้นวคิด Customer Centricity เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บ
บริการทางการเงินท่ีตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีลูกคา้สามารถรับได ้ตลอดจนอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและ
กฎระเบียบของทางการอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส ประกอบดว้ย 

 2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ ขององคก์รท่ีมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา สามารถน าเสนอผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ได้
อยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่งแทจ้ริง 

2.2 การฝึกอบรมหลกัสูตร Branch Academy เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสาขาในทุกระดบั เพ่ือใหส้ามารถคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ ใหค้  าปรึกษา และน าเสนอบริการทางการเงินให้
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ (Customer Solutions) บนมาตรฐานของความถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2.3 การฝึกอบรมในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบการบริหารจดัการลูกคา้ เพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑท์างการเงิน ระบบการพิจารณาอนุมติั
สินเช่ือ และระบบการสั่งซ้ือ-ขายผลิตภณัฑ์ดา้นการประกนัภยัและประกนัชีวิต เป็นตน้ รวมถึงการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่
พนกังานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีการพฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง มีการอบรมและสัมมนาเร่ืองแนวคิดและทกัษะ 
การคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ (Innovation) ให้กบัพนกังาน เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และกระบวนการ
ท างานท่ีมีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งทนัเวลา  

2.4 การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น หลกัสูตรผูแ้นะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย ์
นายหนา้ประกนัวนิาศภยั นายหนา้ประกนัชีวติ และความรู้เก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน (Unit Link) เป็นตน้ 

2.5 การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบของทางการ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริหารและพนักงาน 
ทุกคน สามารถบริหารและปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง โดยมีการวดัผลการเรียนรู้ภายหลงัเสร็จส้ิน
การอบรม เช่น หลักสูตรความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (CG & 
Anti-Corruption) ซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยร่วมมือกบัภาครัฐบาล 
เพ่ือสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรมทางธุรกิจ อนัส่งผลต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

3. การพฒันาผู้บริหารและภาวะผู้น า (Leadership) ผู ้บริหารถือเป็นผู ้ท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายและ 
กลยทุธ์ขององคก์ร กลุ่มธนชาตจึงไดจ้ดัใหมี้การอบรมและพฒันาทกัษะในการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าแก่ผูบ้ริหารในแต่ละ
ระดบัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้าง (Enhance) เร่ง (Accelerate) และรักษา (Maintain) ศกัยภาพ ความสามารถและ
สมรรถนะของผูบ้ริหารในการบริหารงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น หลกัสูตรเพ่ือพฒันาทกัษะใน
การคิดและตดัสินใจ (Thinking and Decision Making Skills) ทกัษะการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Influening Skill) และ
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ทกัษะการสอนงาน (Coaching Skill)  รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมในการอบรมและสัมมนากบัองคก์รชั้นน าใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์และสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ 

4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning Organization) กลุ่มธนชาตไดอ้อกแบบและ
พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผ่านการเรียนรู้ในช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด ดงัน้ี 

4.1 การสอนงาน (Coaching) โดยผูบ้ังคบับญัชา เพ่ือให้ค  าปรึกษา แนะน า รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ 
ใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บการสอนงาน ใหส้ามารถปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติังานจริง (On the Job Training) ซ่ึงพนกังานจะไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจน
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกนัอย่าง
สอดคลอ้งและเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร 

4.3 การเรียนรู้ผ่านรายการโทรทศัน์ภายในกลุ่มธนชาต โดยมีการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและไม่กระทบต่อ 
การใหบ้ริการลูกคา้ 

4.4 การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในกลุ่มธนชาต ซ่ึงใน  
ปี 2561 ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรท่ีอยูใ่นระบบเพื่อใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา จ านวนหลายหลกัสูตร โดยมี
การวดัประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ ทั้งดว้ยการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

4.5 การจดัใหมี้แหล่งองคค์วามรู้ (Knowledge Management) โดยมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อพนกังาน 
ทั้งความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการยกระดบับริการผลิตภณัฑ์
ขององคก์ร ความรู้ดา้นกฎเกณฑ์จากทางการ รวมทั้งคู่มือการท างานกบัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบและสวสัดิการของ
พนักงาน และองค์ความรู้ในดา้นการดูแลสุขภาพกายและใจ การใชชี้วิตไดอ้ยา่งสมดุล โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไวใ้นระบบท่ี
สามารถเรียกใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

นอกเหนือจากองคป์ระกอบขา้งตน้ กลุ่มธนชาตมีการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่พนกังานใหม่ โดยพนกังาน
ใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้รับการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วนั เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ค่านิยมหลัก โครงสร้างองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และขอ้มูลดา้นสวสัดิการพนกังาน เพ่ือให้พนกังานใหม่
ไดเ้รียนรู้ภาพรวมธุรกิจ ทิศทาง กลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบักลุ่มธนชาต สร้างความผกูพนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน
และองคก์ร อนัเป็นรากฐานของการรักษาบุคลากรใหม่ใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 

ในการพฒันาบุคลากร ได้ด าเนินการผ่านทางช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ภายในองค์กร  
(In-house Learning) การเรียนรู้กบัสถาบนัต่าง ๆ ภายนอกองค์กร (Public Learning) และการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หลงัจากท่ีพนักงานไดรั้บการฝึกอบรมตามแต่ละหลกัสูตรแลว้ จะจดัให้มีการวดัผลการเรียนรู้
ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรม เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถึงศกัยภาพของตนเองและน าไปสู่การพฒันาส าหรับการท างาน 
ในอนาคตได ้
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หลกัสูตรทีจ่ดัอบรม ปี 2561 

ธนาคารธนชาตและบริษัทอืน่ในกลุ่มธนชาต 

หลกัสูตร 
จ านวนหลกัสูตร จ านวนรุ่น จ านวนคร้ังทีพ่นักงานเข้าอบรม 

ธนาคารธนชาต 
บริษัทอืน่ 

ในกลุ่มธนชาต 
ธนาคารธนชาต 

บริษัทอืน่ 
ในกลุ่มธนชาต 

ธนาคารธนชาต 
บริษัทอืน่ 

ในกลุ่มธนชาต 
In-house Learning 194 99 615 295 31,549 2,984 
Public Learning 199 118 238 139 791 679 
E-learning 25 3 25 1 51,895 1,579 
รวม 418 220 878 435 84,235 5,242 

สวสัดกิาร 

กลุ่มธนชาตมีสวสัดิการใหก้บัพนกังาน พนกังานสญัญาจา้ง และลูกจา้งชัว่คราว ดงัน้ี 

สวสัดกิาร 
ประเภทพนกังาน 

พนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว 

เงินเดือน    

ค่าล่วงเวลา    

ฝึกอบรม/พฒันาพนกังาน/ทุนพนกังาน    

เงินช่วยเหลือเพ่ือจดังานศพ   **  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   **  

ค่ารักษาพยาบาล   **  

ค่าเช่าบา้น   **  

เงินกูส้วสัดิการพนกังาน   **  

เบ้ียเส่ียงภยั    

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ   **  

เคร่ืองแบบพนกังาน  *  *  

หมายเหตุ 1) พนกังานประจ า คือ พนกังานท่ีบรรจุเป็นพนกังานประจ าของกลุ่มธนชาต 
 2) พนกังานสญัญาจา้ง คือ พนกังานท่ีกลุ่มธนชาตท าการว่าจา้งโดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน 
 3) ลูกจา้งชัว่คราว คือ ลูกจา้งท่ีจา้งไวป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะชัว่คราว หรือมีก าหนดจา้ง ซ่ึงระยะเวลาการจา้งไม่เกิน 1 ปี 
 4) * เฉพาะต าแหน่งท่ีก าหนด 
 5) ** เฉพาะพนกังานบางต าแหน่งท่ีไดรั้บ 

การส ารวจความคดิเห็นของพนักงานทีม่ต่ีอองค์กร 
กลุ่มธนชาตใหค้วามส าคญัต่อการดูแลและพฒันาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

โดยจดัให้มีการท าแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร (Voice of Employee Survey: VOE) เพราะกลุ่มธนชาต 
ตระหนกัดีวา่องคก์รจะเจริญรุดหนา้ไดน้ั้นมีรากฐานมาจากพนกังานของเราทุกคน กลุ่มธนชาตจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนักงานทุกคนท่ีมีต่อปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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ในการท างาน กระบวนการท างาน ระบบงาน ผูบ้ังคบับัญชา ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน เป็นตน้  
ผา่นการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร โดยขอ้มูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบั สามารถมัน่ใจไดว้า่ความคิดเห็น
ดงักล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กร ซ่ึงกลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความผูกพนัของพนักงาน 
ใหสู้งข้ึน มากกวา่หรือเทียบเท่ากบัองคก์รชั้นน าในตลาด 

โดยในปี 2561 มีพนักงานท่ีตอบแบบส ารวจรวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานในกลุ่มธนชาตทั้งหมด ซ่ึงได้
ด าเนินการจดักลุ่มความเห็น และจดัท าแผนงานพฒันาโดยด าเนินการส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงทุกสายงานแลว้ 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มธนชาต มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนโปร่งใส โดยการก าหนดวิธีการและแบบประเมิน
เป็นมาตรฐานของทุกหน่วยงาน ท่ีจดักลุ่มการประเมินการปฏิบติังานของทั้งรายบุคคล ทีมงาน และผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจน ทั้งน้ี 
ในการประเมินทุกสาย/ฝ่ายงาน จะตอ้งก าหนดเป้าหมายหลกัท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจหลกัตามแผนงานของแต่ละปี 
(Department KPIs) และก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานของรายบุคคล (Individual KPIs) และทีมงาน (Team KPIs)  
ให้สอดคลอ้งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลกัของแต่ละสาย/ฝ่ายงานท่ีก าหนด ซ่ึงกระบวนการประเมินในลกัษณะดงักล่าว จะเป็น
การขบัเคล่ือนการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานทั้งองคก์รให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกิจหลกัท่ีวางไว ้โดยมีการประเมินปีละ  
2 คร้ัง เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินการอย่างเหมาะสม และมีฝ่ายงานกลางท่ีดูแลการประเมินทั้งองคก์รให้อยูใ่นแนวทาง 
ท่ีก าหนด 

ส าหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกันออกไป  
โดยผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนสัประจ าปี จะพิจารณาในรูปแบบและจ านวนท่ีเหมาะสม อนัเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานตามบทบาทหนา้ท่ีและเป้าหมายท่ีก าหนดของแต่ละสาย/ฝ่ายงาน และมีอตัราท่ีสามารถแข่งขนักบัธุรกิจ
ในระดบัเดียวกนัได ้

ข้อมูลพนักงาน 

จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ าแนกตามระดบั 

พนักงานประจ าจ าแนกตามระดบั เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)1 
ชาย 77 82 70 
หญิง 24 22 25 

รวม 101 104 95 

ผูบ้ริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)2 
ชาย 448 454 455 
หญิง 460 451 453 

รวม 908 905 908 

พนกังาน (ตั้งแต่ O - SM)3 
ชาย 4,490 4,577 4,595 
หญิง 8,394 8,299 8,390 

รวม 12,884 12,876 12,985 

รวมทั้งส้ิน 13,893 13,885 13,988 

หมายเหตุ 1 ตั้งแต่ต  าแหน่งผูอ้  านวยการอาวโุส ถึง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 2 ตั้งแต่ต  าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการ ถึง ผูอ้  านวยการ 
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 3 ตั้งแต่ต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ี ถึง ผูจ้ดัการอาวโุส 

พนักงานช่ัวคราว 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 
เพศชาย 88 69 
เพศหญิง 105 78 
รวม 193 147 

จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ าแนกตามพืน้ที ่

พนักงานจ าแนกตามพืน้ที ่ เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ส านกังานใหญ่ 
ชาย 2,839 3,730 3,662 
หญิง 4,971 5,003 4,962 

รวม 7,810 8,733 8,624 

สาขาในประเทศ 
ชาย 2,057 1,383 1,458 
หญิง 4,026 3,769 3,906 

รวม 6,083 5,152 5,364 

รวมทั้งส้ิน 13,893 13,885 13,988 

หมายเหตุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ 

จ านวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานทีพ้่นสภาพ 

ประเภทพนกังาน เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

พนกังานเขา้ใหม่ 
ชาย 519 423 510 
หญิง 1,356 979 1,293 

รวม 1,875 1,402 1,803 

พนกังานพน้สภาพ 
ชาย 615 803 664 
หญิง 1,252 1,471 1,305 

รวม 1,867 2,274 1,969 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 28 

จ านวนการกลบัเข้าท างานและอตัราการคงอยู่ของบุคลากรหลงัการใช้สิทธิลาคลอดเพือ่เลีย้งดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง) 

กรณขีองการลา ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนพนกังานท่ีมีสิทธิลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 8,708 8,772 8,868 

จ านวนพนกังานท่ีไดใ้ชสิ้ทธิลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 281 337 313 

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอด 
 เพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 279 320 313 

อตัราพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอด 
 เพ่ือเล้ียงดูบุตร (ร้อยละ) 99 95 100 

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอด 
 เพ่ือเล้ียงดูบุตร และยงัท างานต่อหลงัจากนั้นไป 1 ปี (คน) 252 296 297 

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงานส่วนน้ี ในปี 2561 นบัรวมจ านวนพนกังานของ 1) ราชธานีลิสซ่ิง  2) รักษาความปลอดภยั 
สคิบ เซอร์วิส  3) เอ็มบีเค ไลฟ์  4) ทีเอ็ม โบรคเกอร์  5) เอ็มที เซอร์วิส 2016  และ 6) อาร์ทีเอ็น และในปี 2560 นบัรวมจ านวน
พนกังานของบริษทัล าดบัท่ี 1-5 

2. การดูแลส่ิงแวดล้อม 

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและการจดัการด้านพลงังาน 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมาไดมี้นโยบายอนุรักษ์พลงังานอย่าง
ชดัเจน และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการลดการใชพ้ลงังาน ให้ถือเป็นหนา้ท่ี
หน่ึงในการปฏิบติังาน จึงท าใหก้ลุ่มธนชาตสามารถบริหารจดัการพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มธนชาตยงัมุ่งเน้นการสร้างอุปนิสัยและจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของประชากร เช่น การขาดแคลนน ้ า การท าลาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน ใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าและยัง่ยืน ทั้งใน
อาคารส านกังานใหญ่ ส านักงานในภูมิภาค และสาขา เช่น การเปล่ียนหลอดไฟแสงสวา่งเป็นหลอดประหยดั LED ในอาคาร
ส านกังาน เพ่ือยืดอายจุ  านวนชัว่โมงการใชง้านและลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในอาคาร การเลือกใชน้วตักรรมสีเพื่อ
สุขภาพท่ีเน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งได้ท าการปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่โดยน าระบบ 
Magnetic Chiller มาปรับใชท่ี้อาคารสวนมะลิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับอากาศและลดปริมาณการใช้
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อีกทั้งมีการควบคุมและติดตามการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชพ้ลงังานทางเลือกจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นบางจุดของอาคาร
ส านกังาน เพ่ือบรรเทาการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัทุกปี 

กลุ่มธนชาตมีอาคารท่ีเขา้ข่ายอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นอาคารควบคุมจ านวน 3 อาคาร  1) อาคาร
สวนมะลิ  2) อาคารเพชรบุรี  3) อาคารวงศส์วา่ง และยงัคงด าเนินการในอาคารอ่ืน ๆ ของกลุ่มธนชาต ท่ีไม่เขา้ข่ายอาคารควบคุม
ควบคู่กนัไป 
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ตารางการใชไ้ฟฟ้าในอาคารส านกังาน ทั้ง 3 อาคาร ในปี 2558 - 2560 (ค่าการใชพ้ลงังาน กิโลวตัต ์- ชัว่โมง (kWh)) 

อาคาร การใช้ไฟฟ้า ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

สวนมะลิ 
การใชพ้ลงังาน (กิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 3,723,000.00 3,860,000.00 3,852,000.00 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (ตนั / ปี) 2,167.16 2,246.91 2,242.25 

เพชรบุรี 
การใชพ้ลงังาน (กิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 2,896,000.00 3,027,000.00 3,323,000.00 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (ตนั / ปี) 1,624.66 1,762.02 1,934.32 

วงศส์วา่ง 
การใชพ้ลงังาน (กิโลวตัต ์- ชัว่โมง) 1,378,000.00 1,466,000.00 1,508,000.00 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (ตนั / ปี) 773.05 853.36 877.81 

ฝึกอบรมปลูกจติส านึกด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีใชใ้นการอบรมกลุ่มพลงัมดซ่ึงเป็นตวัแทนของบุคลากรภายในองคก์รแต่ละหน่วยงานให้
ตรงเป้าหมายมากข้ึน เนน้ความรู้ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดภ้ายในสถานท่ีท างาน และสามารถปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของ
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม โดยมีการจดัอบรมปีละ 1-2 คร้ัง  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งย ัง่ยนื   

 

 

 

 
 อาคารเพชรบุรี อาคารพระราม 7 อาคารกลาสเฮา้ส์รัชดา 

 

 

 

 
อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ อาคารวงศส์วา่ง อาคารเดอะไนน์ 

 

 

 

 

  อาคารสวนมะลิ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืและต่อเนื่อง 

โดยการจดักิจกรรม Energy Day  ภายใตโ้ครงการท่ีช่ือวา่ “Reuse - Recycle - Refund” เพื่อช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มและ 
ลดโลกร้อน สร้างความตระหนกัในการอนุรักษพ์ลงังาน รณรงคก์ารใชซ้ ้ า การน าวสัดุท่ีเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ และการสะสม
คะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั ซ่ึงภายในงานไดจ้ดักิจกรรมระบายสีถุงผา้ กิจกรรมสอยดาวโดยน ารายไดจ้ากการจ าหน่ายถุงผา้ 
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จ านวน 1,100 ใบ มอบให้โรงพยาบาลของรัฐบาล เพื่อใช้ส าหรับการจ่ายยาให้กับประชาชนทัว่ไป กิจกรรมการรับบริจาค 
เศษวสัดุอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตขาเทียม และกิจกรรมการรับบริจาคขวดน ้ าพลาสติกผ่านเคร่ืองรับอตัโนมติั (Refund 
Machine) สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวลั โดยจะน าขวดน ้ าพลาสติกท่ีรับจากการบริจาคเขา้สู่กระบวนการให้สามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 121 กิโลกรัม 

             
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กิจกรรม Energy Day ภายใตโ้ครงการท่ีช่ือวา่ “Reuse - Recycle - Refund” 

โครงการ “ธนชาต...พลงัมด ลดโลกร้อน” 

กลุ่มธนชาตไดใ้หค้วามส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบทางออ้มจากการด าเนินธุรกิจผ่านการใช้
พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุก ๆ กลุ่ม ในปี 2561 กลุ่มธนชาตจึงไดเ้สริม
ศกัยภาพและองคค์วามรู้ของบุคลากรในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน โดยไดเ้ชิญ
วทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากร จ านวน 2 หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตร “การประหยดัพลงังานและการเปล่ียนแปลง
ของโลก”  และหลกัสูตร “ท าไมตอ้งอนุรักษ์พลงังาน” เพ่ือให้การอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปไดอ้ยา่งถูกวิธี มีเป้าหมายท่ีชดัเจน  
รวมไปถึงการเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมภายในองคก์รเพ่ือร่วมมือกนัประหยดัพลงังาน นอกจากน้ี ยงัไดส่้งตวัแทนจาก
คณะท างานดา้นการจดัการพลงังานเขา้ร่วมอบรมสมัมนาภายนอก จ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร “เจาะลึกเคร่ืองท าน ้ าเยน็
ในยุค IoT เช่ือมโลก” และหลกัสูตร “นวตักรรมการจดัการพลงังานและระบบปรับอากาศยุคดิจิทลั” ท่ีจดัโดยกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ณ อาคารอนุรักษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของระบบปรับอากาศมากยิง่ข้ึน 

จากการด าเนินการท่ีผา่นมา กลุ่มธนชาตมุ่งเนน้การเสริมสร้างความยัง่ยืนให้กบัองคก์รและธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง โดยให้
ทุกหน่วยงานภายในองคก์รร่วมกนัเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังาน  ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร และ
ตวับุคลากรเอง เช่น จดัให้มีการศึกษาดูงานในองคก์รท่ีประสบความส าเร็จดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัการใชง้านอาคารของกลุ่มธนชาต อยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ ปี   เช่น 
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 ศึกษาดูงานอาคารตวัอย่างด้านการจดัการพลงังานนอกสถานที ่ คร้ังที่ 1  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่17 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 ศึกษาดูงานอาคารตวัอย่าง ด้านการจดัการพลังงานนอกสถานที่  คร้ังที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง สถาบันปลูกป่า
ปตท. เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่18 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 

 

การบริหารจดัการน า้และของเสีย 

กลุ่มธนชาตยงัด าเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการน ้ าอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดรูปแบบ กระบวนการ 
การจดัการน ้ าท่ีใชใ้นองคก์ร รณรงคใ์หพ้นกังานเห็นความส าคญัในการใชน้ ้ าอยา่งรู้คุณค่าเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้ าใน
อนาคต โดยประชาสมัพนัธ์การใชน้ ้ าอยา่งประหยดั  การปรับเปล่ียนอุปกรณ์เพ่ือการประหยดัน ้ า  รวมถึงการบริหารจดัการน ้ าท่ี
ผ่านการบ าบดัน ้ าเสียท าการตรวจวดัค่าระดบัน ้ าเสียเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอโดยผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หน้าท่ีจากกรมควบคุม
มลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อนท่ีจะปล่อยน ้ าเสียลงสู่ล าคลองสาธารณะ ค่าตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนด เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

การด าเนินการเพือ่ลดการใช้พลงังาน 

กลุ่มธนชาตใหค้วามส าคญักบัมาตรการควบคุมการใชพ้ลงังานตามนโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน โดยผูบ้ริหารและพนกังาน
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในดา้นพลงังานไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการใชง้านอยา่งคุม้ค่าและปรับปรุงพฒันาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงมาตรการท่ีด าเนินการในแต่ละอาคารของกลุ่มธนชาตจะตอ้งค านึงถึงการประหยดัพลงังานเป็นส่ิงส าคญั ผลการด าเนินการ 
ตอ้งไม่กระทบกบัชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานในอาคาร รวมถึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น 

- การควบคุมการเปิด - ปิด ป๊ัมน ้าดี เป็นการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเล่ียงการเปิดใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง (On Peak) และมาใชง้านในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย (Off Peak) ระหวา่ง
เวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา 

- การเปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยดัพลังงาน LED ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

- การปรับอุณหภูมขิองชิลเลอร์ (Set Point Chiller) ตามฤดูกาล เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและลดค่าใชจ่้าย 

- ตดิตั้งระบบ AHU ใหม่ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพเก่า 

- การปรับปรุงระบบท่อส่งลมเยน็ เพื่อใหร้ะบบหมุนเวยีนของการท าความเยน็ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภัยภายในอาคาร 

กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินการติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน ควบคุมอนัตราย และจดัให้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ทั้งพ้ืนท่ีภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพ้ืนท่ีอาคาร เพื่อความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงานและ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 

- การตรวจวัดแสงสว่าง  ภายในอาคารเพื่อสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในอาคารเพ่ือสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- การตรวจวัดคุณภาพน ้าดื่ม ภายในอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง รวมถึง 
ความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน ควบคุมอนัตราย ก าหนดแนวทาง
ในการป้องกนัปัญหาส่ิงท่ีเจือปนมาในน ้ า และเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานในอาคารต่าง ๆ รวมถึงลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อภายใน
อาคารวา่น ้ าด่ืมในแต่ละอาคารมีความสะอาดและผา่นเกณฑม์าตรฐาน อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

- การจัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นส าหรับพนักงาน” เพื่อให้พนกังานทุกระดบัไดเ้รียนรู้
ทกัษะเพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหมใ้นภาวะเบ้ืองตน้ โดยมีการฝึกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัให้มีความคุน้เคยกบัการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆในการดบัเพลิง 

การปรับกระบวนการปฏิบัตงิานเพือ่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์แลว้ ยงัปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดปริมาณ 
การใชก้ระดาษ และยงัมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางออ้มอีกดว้ย โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหลายรูปแบบ 
ดงัน้ี 

- การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการด าเนินงานและระบบการประชุมต่าง ๆ ภายในองค์กร ซ่ึงลดการใชก้ระดาษ 
ท่ีเคยจดัท าและส่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมไดเ้ป็นจ านวนมาก 

- การบริการข้อมูลหรือส่งรายการให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งด้วยกระดาษ ซ่ึงลดการใช้กระดาษ 
ในกระบวนการธุรกิจไดจ้ านวนมาก และลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลอยา่งรวดเร็วผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตกลงกนั 

- การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคญัของการลดการใชก้ระดาษ เพ่ือให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้
กระดาษใหน้อ้ยท่ีสุด และส่งเสริมใหน้ ากระดาษท่ีใชแ้ลว้มาใชซ้ ้ าภายในหน่วยงาน เป็นตน้ 

3. การประกอบธุรกจิอย่างเป็นธรรม  

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) - ในปี 2561 ท่ีผา่นมา กลุ่มธนชาตไดมี้การด าเนินการเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี 
 1) ปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

 ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
 ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code)  
 ของ ก.ล.ต. หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ 
 ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ท่ี ธปท. ประกาศก าหนด จรรยาบรรณของ
 ธนาคารพาณิชย ์(Banking Industry Code of Conduct 2016) ท่ีออกโดยสมาคม



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 28 

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัต ิ

 ธนาคารไทย และหลกัเกณฑ์ของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท 
 จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) 
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 2) ก าหนดใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ ดงักล่าว
 ใหเ้ป็นไปในแนวทางปฏิบติัเดียวกนักบับริษทัฯ 

 3) จัดหลักสูตรอบรมเร่ืองคู่มือจรรยาบรรณให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับและ 
 ลงนามรับทราบคู่มือจรรยาบรรณอยา่งต่อเน่ือง  

 4) จดัใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทุกคนของกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับปฏิบติั
 ตามนโยบายฯ และจรรยาบรรณดงักล่าว และลงนามไม่กระท าการใดท่ีเป็นการ
 แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 ต่อกลุ่มธนชาต 

 5) จัดท าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้ งกลุ่มธนชาต เพ่ือพัฒนา 
 ทดสอบ และวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบั
 ดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ปีละ 2 คร้ัง 

 6) จัดโปรแกรมบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้า บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบ  
 “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน” ของ 
 กลุ่มธนชาต เพ่ือใหรั้บทราบและสนบัสนุนนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าว  

การส่งเสริมคู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

- มีหลกัการในการคดัเลือกคู่คา้ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างชดัเจนว่า จะไม่ส่งเสริม 
คู่คา้ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใชแ้รงงานเด็ก 
หรือใหก้ารส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 

การให้ข้อ มูล เ ก่ียวกับสินค้าและ
ผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน 

- มีการประชาสมัพนัธ์รายละเอียดสินคา้และผลิตภณัฑ ์รวมทั้งออกคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
ลูกคา้และผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน 

การคุม้ครองสิทธิของลูกคา้  - ใหบ้ริการตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีดี มีคุณภาพ 
- ก าหนดใหพ้นกังานเคร่งครัดในการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าขอ้มูลใด ๆ ของ

ลูกคา้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 
- ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ เวน้แต่

จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
- จดัระบบหรือช่องทางเพ่ือให้ลูกคา้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกับ

บริการ และด าเนินการแกไ้ข รวมทั้งแจง้ผลใหลู้กคา้ทราบอยา่งรวดเร็ว ผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ เจา้หน้าท่ีการตลาดศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact 
Center 1770) และเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/thanachartbank)  

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 

กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมจากการบริหารผลกระทบ
ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการจดัซ้ือจดัจา้งของธนาคารธนชาต และมีการพฒันาคู่คา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือต่อยอดใหคู้่คา้พฒันา
ไปสู่ความยัง่ยืน โดยการด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้ จึงมุ่งหวงัให้คู่คา้ของกลุ่มธนชาต 
มีการพฒันาในกระบวนการด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการยกระดบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มและสงัคมไปพร้อม ๆ กนั 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 28 

การด าเนินธุรกิจตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัคู่คา้ เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้
อยา่งรับผิดชอบ ในปี 2561 กลุ่มธนชาตมีคู่คา้มากกวา่ 400 ราย ประกอบดว้ย 

1. งานจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละสินคา้ทัว่ไป ไดแ้ก่ สินคา้หรือบริการทัว่ไป เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ส านักงาน  
งานแบบพิมพส์ าคญั งานแบบพิมพท์ัว่ไป งานผลิตบตัรพลาสติก และจดัซ้ือเบ็ดเตลด็ 

2. งานวา่จา้งบริการจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ งานการตลาดและส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการขนส่ง
เอกสาร/เงินสด งานบริการรักษาความปลอดภยั งานจา้งท าความสะอาด งานบริการขบัรถ งานบริการรับ-ส่งเอกสาร ซ่ึงเป็นการ
ใชบ้ริการจากบริษทัท่ีไดม้าตรฐานและมีการด าเนินการท่ีเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของทางราชการ 

3. งานด้านอาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ งานตกแต่งปรับปรุงส านักงานทั้ งอาคารส านักงานใหญ่และสาขา งานปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เปล่ียนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในท่ีท าการของอาคารส านกังานหรือบริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  
และงานเฟอร์นิเจอร์ 

4. งานจดัซ้ือเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองใชส้ านกังาน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ส านักงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ 
ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา เคร่ืองถ่ายเอกสารชนิด Multifunction เคร่ืองฝาก-ถอนเงินสด) รวมทั้งงานสรรหาอุปกรณ์รักษา 
ความปลอดภยั (กลอ้ง CCTV อุปกรณ์ส่งสญัญาณ Burglar Alarm) ตลอดจนการสรรหาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 

จึงให้ความส าคญัต่อประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรของคู่คา้ โดยคู่คา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามแนวทาง 
3Rs คือ การลดปริมาณการใช ้ (Reduce) การน ากลบัมาใชซ้ ้ า/การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน 
(Replenish) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองจดัซ้ือในการคดัเลือกคู่คา้ทุกราย และในอนาคตภายภาคหน้า
กลุ่มธนชาตจะด าเนินการเพ่ิมเติมใน 3 มิติ คือ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล โดยให้ครอบคลุมประเด็นดา้นจริยธรรม 
ทางธุรกิจแรงงานและสิทธิมนุษยชน กฎหมาย และขอ้ก าหนดอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี ไดด้ าเนินการให้คู่คา้จะตอ้งลงนามรับทราบและน าแนวทางนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
โดยจะด าเนินการตรวจ ติดตามและประเมินคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 

กรณีท่ีคู่คา้ปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางดงักล่าว อาจมีการพิจารณาเพ่ือด าเนินการกบัคู่คา้โดยพิจารณาจากผลกระทบ
และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เช่น เรียกค่าปรับตามสญัญา การเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญา การยกเลิกสัญญาและการคดัช่ือออก
จากทะเบียนคู่คา้ (Approved Vendor List) 

การด าเนินงานในปี 2561 

 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งในกระบวนการ
บริหาร การจดัการ และการปฏิบติังานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยไดก้ าหนดนโยบายการรวมศูนยก์ารจดัซ้ือจดัจา้ง และ
มอบหมายให้ฝ่ายกลยทุธ์จดัซ้ือจดัจา้งและบริหารงานกลางเป็นผูรั้บผิดชอบ เพ่ือให้กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งมีความโปร่งใส 
ตลอดจนมีการประเมินผลผูข้ายและผูใ้หบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

 มีการก าหนดแนวทางการคดัเลือกคู่คา้ โดยตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานผูข้อใชบ้ริการ 
เป็นนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละลกัษณะการจัดซ้ือจดัจ้าง มีผลงานท่ีผ่านมา (Site Reference)  
ตรงตามลักษณะการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าของโครงการนั้ น ๆ เช่น ถ้าโครงการท่ีธนาคารธนชาต 
ตอ้งการสรรหามีมูลค่า 5 ลา้นบาท ผลงานท่ีน ามาแสดงเป็น Site Reference ก็ตอ้งมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 ลา้นบาท  
และมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ (EDI) และตรวจสอบว่าไม่เป็นผูมี้รายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO List) 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 28 

 สนับสนุนให้ผูข้ายและผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อยกระดบัและขยายขอบเขตไปสู่การจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งย ัง่ยืน และการพฒันากระบวนการด าเนินงานร่วมกบัคู่คา้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารจดัการตน้ทุนอย่างเป็นระบบ และช่วยส่งต่อแนวคิดเพ่ือให้คู่คา้สามารถมีแนวทางการจดัการ 
ท่ีดีข้ึน ช่วยหาวิธีลดตน้ทุนอยา่งถูกตอ้งเพ่ือส่งมอบสินคา้และบริการท่ีดี และมีราคาเหมาะสมแข่งขนักบัตลาดได ้เพ่ือให้คู่คา้
สามารถท าธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืเช่นกนั 

 พฒันานโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือยกระดบัการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยน าปัจจยัทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้มา
พิจารณาประกอบกนั เช่น การคา้ท่ีเป็นธรรม (Fair Trade) สิทธิมนุษยชนและเง่ือนไขด้านแรงงาน อาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภยั กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในสถานประกอบการ โดยมี
ความสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังานของธนาคารธนชาต เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

 การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูข้ายและผูใ้ห้บริการ (Supplier Relationship Management) อย่างเป็นระบบ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีความร่วมมือกนัในการพฒันาสินคา้และบริการ ให้สามารถตอบสนองได ้
ตรงตามความตอ้งการทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุนการเติบโต 
ของธุรกิจของผูข้ายและผูใ้หบ้ริการอีกดว้ย  มีการเขา้เยี่ยมชมกิจการของคู่คา้และให้ความรู้ดา้นการเงินให้กบัพนกังานของคู่คา้
เพ่ือใหมี้ความรู้และสามารถน าไปใชอ้ยา่งเป็นประโยชน์ต่อไป 

 การต่อยอดขยายแนวคิดด้านการพฒันาอย่างย ัง่ยืนให้ครอบคลุมตลอดทั้ งห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมต้นจากการ
ปรึกษาหารือและพฒันาร่วมกบัคู่คา้ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการจดัซ้ือโดยค านึงถึงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไป 
พร้อม ๆ กนั อนัน ามาซ่ึงผลส าเร็จเป็นรูปธรรมหลากหลายประการ เช่น การจดัซ้ือผลิตภณัฑต์่าง ๆ จากองคก์รสาธารณกุศล  
เพ่ือใชเ้ป็นของท่ีระลึกในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกนัปฏิรูปส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ให้ใชว้สัดุการพิมพท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยร่วมกบัคู่คา้ในการคิดคน้และพฒันากระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้มีนวตักรรมเพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอบสนองนโยบายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ตวัอย่างโครงการ 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ก าหนดแนวทางการจดัซ้ือท่ีเนน้วสัดุท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ต่อโลก โดยก าหนดใหใ้ชว้ตัถุดิบในการผลิตดว้ยกระบวนการใชว้สัดุท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได ้รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ท่ีจัดซ้ือจัดจ้างสรรหา จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ เช่น 
Underwriter Laboratory (UL) พร้อมทั้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการป้องกนัการรบกวนทางคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของสถาบนั
ระดบัประเทศ เช่น Federal Communication Commission (FCC) ท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการประหยดัพลงังาน
ของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น Energy Star 5 และตอ้งไดรั้บรองมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มของสถาบนั
ระดบัประเทศ เช่น EPEAT และการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การสรรหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
Multifunction ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์จากโครงการฉลากเขียว (Thai Green Label Scheme) และอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ ดว้ย 

โครงการจดัซ้ือกระดาษ A4 

กลุ่มธนชาตเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดมี้นโยบายในการจัดซ้ือกระดาษ A4 โดยจะตอ้งเป็นกระดาษ 
ท่ีผลิตด้วยเยื่อจากตน้ไมล้ม้ลุกหรือป่าปลูก หรือผลิตจากวสัดุทางการเกษตรท่ีใชแ้ลว้ผสมเยื่อหมุนเวียนท าใหม่ร้อยละ 100  
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โดยไม่ใชต้น้ไมใ้หม่เลย เน่ืองจากเป็นกระดาษท่ีผลิตดว้ยกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยปริมาณกระดาษมากกวา่
ร้อยละ 95 ท่ีเลือกใช ้ประกอบดว้ย 

1. กระดาษชนิด 80 แกรม ผลิตโดยการใชเ้ยื่อจากป่าปลูกเป็นส่วนผสมร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 เป็นเยื่อหมุนเวียน 
ท าใหม่ ซ่ึงมาจากการน าเศษวสัดุหรือวัสดุซ่ึงผ่านการใช้งานแล้วมาใช้เป็นส่วนผสม รวมทั้ งการลดใช้สารฟอกขาว 
ในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย เหมาะส าหรับเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษเทียบเท่ากบักระดาษ 
ถ่ายเอกสารท่ีผลิตจากเยือ่กระดาษใหม่ร้อยละ 100 เน้ือกระดาษหนา เรียบ ล่ืน และขาว สามารถใชง้านไดท้ั้ง 2 หนา้ 

2. กระดาษชนิด 70 แกรม เป็นกระดาษท่ีใช้เป็นจ านวนมากท่ีสุดถึงร้อยละ  90 ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูก 
เป็นส่วนผสมร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นเยื่อหมุนเวียนท าใหม่ ซ่ึงมาจากการน าเศษวสัดุหรือวสัดุท่ีผ่านการใชง้านแลว้ 
มาใชเ้ป็นส่วนผสม รวมทั้งการลดใช้สารฟอกขาวในกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย ท าให้มีความทึบแสง 
มากข้ึนเตม็ประสิทธิภาพ ดว้ยเน้ือกระดาษหนา เรียบ ล่ืน และขาว สามารถใชง้านไดท้ั้ง 2 หนา้ 

โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาและอาคารส านักงาน 

ก าหนดแนวทางการจดัหาวสัดุในการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสาขา และอาคารส านกังาน ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
เน่ืองจากกลุ่มธนชาตตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกใช้วสัดุท่ีได้มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการเลือกใชสี้ส าหรับการทาภายในพ้ืนท่ี สาขา และอาคารส านักงาน เป็นสีท่ีเน้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการลดปริมาณสารอินทรียร์ะเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ให้เหลือนอ้ยท่ีสุด
และปราศจากสาร APEO และสารอนัตรายอ่ืน ๆ เช่น ฟอร์มลัดีไฮด ์ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม โครเมียม สารระเหยต่าง ๆ เป็นตน้ 

โครงการจดัซ้ือถังดบัเพลงิ  

โดยใชสู้ตรน ้ าแทนแบบผง เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (NON-CFC) สามารถยบัย ั้งการเกิดก๊าซพิษ มองเห็นวิสัยทศัน์ชดัเจน
ขณะฉีดใชง้าน (ไม่มีฝุ่ น) ปลอดภยัส าหรับฉีดอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรับรองฉลาก
เขียว  

โครงการจดัซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

ก าหนดแนวทางการจัดซ้ือท่ีเน้นการน าวสัดุท่ีใช้จะตอ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จากผูผ้ลิตท่ีมีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
กระบวนการผลิต และอาคารสีเขียว ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดให้ใชว้ตัถุดิบในการผลิตด้วยกระบวนการใช้วสัดุ 
ท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได ้เช่น การใชเ้ฟอร์นิเจอร์ส านกังานท่ีสามารถน ามาปรับเปล่ียนรูปแบบและการจดัวางใหม่โดยไม่ตอ้งท้ิง
ใหสู้ญเปล่า ซ่ึงเป็นการลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิตใหม่ อีกทั้งยงัมีขั้นตอนในการออกแบบ เช่น พ้ืนดา้นบนของโต๊ะ 
ท่ีเทา้แขน และขาโต๊ะ ท่ีสามารถใชไ้ด้ทั้ งดา้นขวาและซ้ายโดยไม่ตอ้งสั่งช้ินส่วนใหม่ กรณีมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือโยกยา้ย
ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองท าน า้เยน็ระบบ Magnetic Bearing Oil Free ตดิตั้งทีอ่าคารสวนมะล ิ 

 ก าหนดแนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและช่วยประหยดัการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากข้ึน โดยเลือกใช้ระบบ 
Magnetic Bearing Oil Free ซ่ึงสามารถเปิดปิดระบบปรับอากาศชั้นหน่ึงชั้นใดก็ได ้และระบบดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งใชน้ ้ ามนัใน
การท างานของเคร่ืองเหมือนระบบเดิมจึงท าให้ลดปริมาณการใชน้ ้ ามนั ประหยดัตน้ทุนในการซ่อมบ ารุง และยงัเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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โครงการระบบจดัซ้ือออนไลน์ 

น าระบบจดัซ้ือออนไลน์ (Online Purchasing System) มาใชใ้นกระบวนการจดัซ้ือสินคา้มาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มธนชาต
สามารถลดปริมาณการใชก้ระดาษไดม้ากกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณกระดาษท่ีเคยใช ้ และสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการ 
ใชก้ระดาษไดถึ้งปีละ 150,000 บาท และเพ่ิมระบบการขอราคาและขอ้มูลผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eRFX) มาใชใ้นกระบวนการ
จดัซ้ือสินคา้และบริการ เพ่ือลดปริมาณการใชก้ระดาษท่ีตอ้งน าส่งใหก้บัคู่คา้เพ่ือใชป้ระกอบการเสนอราคาโครงการ 

ความรับผดิชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มปฏิบติัตามสัญญาและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไข 
การค ้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดช าระหน้ี ทั้ งเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน การช าระเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย เง่ือนไขการค ้าประกนัและเร่ืองอ่ืนใดท่ีตกลงไวก้บัเจา้หน้ี โดยบริษทัฯ จะรายงานฐานะและขอ้มูลทางการเงินแก่เจา้หน้ี
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั ดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส อยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับการบริหารเงินทุน บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความมัน่คงและแข็งแกร่ง และบริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียง 
ในการช าระหน้ีคืนแก่เจา้หน้ีตามก าหนดเวลา 

ความรับผดิชอบต่อการป้องกนัการละเมดิลขิสิทธ์ิซอฟต์แวร์  

ด้านนโยบาย 

กลุ่มธนชาตก าหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการใช้งาน เพ่ือควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ในเร่ืองการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม 

ด้านกระบวนการ 

- มีกระบวนการในการจดัเก็บทะเบียนทรัพยสิ์นและสอบทานเพ่ือปรับปรุงทะเบียนอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยการส่ง
เจา้หนา้ท่ีเขา้ส ารวจซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของพนกังาน 

- มีกระบวนการลงทะเบียนการสัง่ซ้ือเม่ือมีการร้องขอจากผูใ้ชง้าน 

ด้านเทคโนโลย ี

- ผูใ้ชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ไดเ้อง โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าการระงบัสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
หากตอ้งการใชง้านซอฟต์แวร์จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากฝ่ายงาน และตอ้งท าการร้องขอมายงัหน่วยงานระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลย ีเพ่ือด าเนินการต่อไป 

- มีระบบ Desktop Management ในการตรวจสอบซอฟตแ์วร์ท่ีมีการติดตั้งใชง้านบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเก็บขอ้มูล
เพื่อจดัท าเป็นรายงานทุกเดือน 

ด้านผู้ใช้งาน 

จัดอบรมและมีการทดสอบ IT Security Awareness ของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
ความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
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ความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในการด าเนินธุรกจิ (CSR in Process) ต่อผู้มส่ีวนได้เสียอืน่  

1. โครงการ “Rethink” 

โครงการ “Rethink” เป็นโครงการเพ่ือสังคมท่ีธนาคารธนชาตไดริ้เร่ิม และพฒันาแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 4 ปี นบัตั้งแต่ 
ปี 2558 เป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรค์ พฒันาสังคมในดา้นเศรษฐกิจให้มีความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืน ผ่านการให้
ความรู้และส่งเสริมวนิยัทางการเงินท่ีดีแก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงไดน้ าเสนอภายใตส้โลแกน “คิดใหม่ ใชเ้งินเป็น เห็นความสุข” 

ในปี 2561 ไดมี้การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์โครงการดงักล่าวผา่นหลากหลายช่องทางภายใตแ้นวคิด “ชุดวนิาทีคิด” 
หรือ “Rethink Second” ถ่ายทอดเน้ือหาในรูปแบบคลิปวิดีโอท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนั วินาทีคิดก่อนตดัสินใจใชจ่้ายของคนในแต่ละกลุ่ม ทั้งในกลุ่มวยัเรียน กลุ่มวยัท างาน จนถึงกลุ่มผูอ้าวุโส เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงความส าคญัของเวลาช่วงก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจเร่ืองการเงิน หากสามารถฉุกคิด และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชจ่้ายในปัจจุบนัได ้ก็นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีจะน ามาซ่ึงความมัน่คงทางการเงิน และความสุขท่ีย ัง่ยืนในอนาคต 
ทั้งน้ี โฆษณาดงักล่าวไดถู้กน าไปพฒันาและต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้และความเขา้ใจท่ีดียิง่ข้ึนไปในวงกวา้ง 

นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมให้การปลูกฝังเร่ืองวินยัการออมและการบริหารจดัการทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดง่้าย และ
สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง ทางธนาคารธนชาตได้จดัท ารายการ “T-Money Tips” เพื่อน าเสนอเกร็ดความรู้ เคล็ดลบั และ
ค าแนะน าเร่ืองการเงินในชีวิตประจ าวนั เช่น การค านวณภาษี การวางแผนการเงินส าหรับชีวิตหลังเกษียณ โดยได้
ประชาสัมพนัธ์รายการดงักล่าว และเน้ือหาความรู้เร่ืองเงินอ่ืน ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์  
ส่ือโทรทศัน์ในสาขา และเวบ็ไซต ์www.thanachartcsr.com ตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

2. โครงการ “ธนชาตประกนัภัย Yes, We Safe” 

ธนชาตประกนัภยั ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจดา้นประกนัภยั เลง็เห็นความส าคญัของความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางรถยนต์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี จึงเห็นความส าคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วน
หน่ึงในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม ดว้ยการสร้างจิตส านึกท่ีดี ร่วมกนัป้องกนัเพ่ือสร้างความปลอดภยับนทอ้งถนนอยา่ง
ต่อเน่ือง ผ่านโครงการ “ธนชาตประกนัภยั Yes, We Safe” ดว้ยการแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการป้องกนั ท่ีมุ่ง
ส่งเสริมการสร้างความปลอดภยั และดา้นความช่วยเหลือ ท่ีมุ่งสนบัสนุนให้ความช่วยเหลือจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั 

ในปี 2561 ธนชาตประกันภยั ไดจ้ัดท าโครงการ “Drive DD United Season 4” เพ่ือร่วมกันป้องกนัและสร้างความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน ดว้ยการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ อายไุม่เกิน 25 ปี ไม่จ ากดัชั้นปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
สถิติการเกิดอุบติัเหตุบนถนนสูงสุด ร่วมแสดงพลงัคนรุ่นใหม่ “คิด” และ “ท า” คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีน้ีจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
4 ในหวัขอ้ “Keep Life Drive Slow สโลวนิ์ด ทุกชีวิตปลอดภยั” เพ่ือสร้างจิตส านึกในการขบัข่ีรถยนตใ์ห้กบัเยาวชนทั้งในฐานะ
ผูรั้บส่ือและในอนาคตหลายคนอาจเติบโตข้ึนมาเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตส่ือสู่สาธารณะและกลายเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยปลูกฝัง
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จิตส านึกในการสร้างสังคมไร้อุบติัเหตุอยา่งย ัง่ยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขา้ร่วมเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ไดแ้ก่ คปภ. 
ส านกังานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ (สคอ.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ส่วนด้านการช่วยเหลือ ธนชาตประกันภยัมีความเช่ือว่าอุบัติเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถป้องกันได้ทั้ งหมด จึงได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กบันกัศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นสถาบนั
สร้างนกักายอุปกรณ์ ผูฟ้ื้นฟสูมรรถภาพและคืนชีวติใหแ้ก่ผูพิ้การในระดบัชั้นปริญญาตรี ให้มีความรู้ทางการท ากายอุปกรณ์เสริม
และกายอุปกรณ์เทียม เพ่ือฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูป่้วยและหายป่วยแต่ยงัมีความพิการอยู ่จนสามารถประดิษฐ ์ดดัแปลง และพฒันา
กายอุปกรณ์ให้ทดัเทียมสากล เพ่ือให้ผูพิ้การสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งเป็นปกติท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัไดริ้เร่ิมโครงการ "Safer on the 
Road" รวมพลงัชุมชนสร้างถนนปลอดภยั โดยร่วมกบัภาคีเครือข่ายความปลอดภยัทางถนนและชุมชนด าเนินการแกปั้ญหาและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป็นจุดเส่ียงเกิดอุบติัเหตุบนถนนสายรอง เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุตลอดจนยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
ของถนนทั้งต่อคนในชุมชนและผูใ้ชเ้ส้นทางสัญจรไปมา รวมทั้งส้ิน 10 แห่ง  9 จงัหวดัทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ ขอนแก่น พิษณุโลก 
ราชบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยธุยา นครนายก เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

กจิกรรมเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after Process) 

เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มธนชาตด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ ซ่ึงกลุ่มธนชาตไดด้ าเนินงานดา้นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจ ต่อมาเม่ือกลุ่มธนชาตไดมี้ธุรกิจธนาคารพาณิชยภ์ายในกลุ่ม และมีสาขา
ครอบคลุมทัว่ประเทศ ภายใตก้ารดูแลของส านกังานเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ จึงไดส่้งเสริมใหพ้นกังานในกลุ่มธนชาตมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้ งเชิญชวนลูกคา้ คู่คา้ และประชาชนในชุมชนให้มาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยในปี 2561  
ไดมี้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาสงัคมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย เพ่ือร่วมเติมเต็มและพฒันาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา และเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงถือเป็นการวางรากฐานส าคญัในการพฒันาความเขม้แขง็ของชาติ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเพือ่สาธารณกศุล เพ่ือแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วมในการพฒันา
สงัคม ผา่นการสนบัสนุนการด าเนินงานเพ่ือสงัคมขององคก์รสาธารณกุศลต่าง ๆ ท่ีด าเนินงานในการพฒันาสังคมให้เขม้แข็งและ
มีความยัง่ยนื โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นผูป่้วย เด็กและเยาวชน สตรี หรือผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ 

3. การจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการด าเนินการท่ีสามารถลดผลกระทบทางออ้มท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผ่านการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งการรณรงค ์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานในกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังาน 

นอกจากน้ี ยงัมีมูลนิธิธนชาตเพ่ือสงัคมไทย เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของกลุ่มธนชาต
ดว้ย โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างสรรคส์ังคมควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม  
มีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบในการพฒันาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรู้ในการพฒันา ปรับปรุง และ
เปล่ียนแปลงตนเอง ทั้งในเร่ืองของความรู้ ความคิด และทักษะในการปฏิบัติ มีความเช่ือมัน่และสามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง 
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รวมทั้ งมีทัศนคติ ค่านิยมท่ีถูกต้องและเหมาะสมในการด าเนินชีวิต และพฒันาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดียิ่งข้ึน ภายใต ้
แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการสร้างเครือข่ายและ 
การประสานงานช่วยเหลือสงัคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยดว้ย 

ทั้งน้ี ดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์ังคมของผูบ้ริหารและพนกังาน
ในกลุ่มธนชาต รวมทั้ง เพ่ือสร้างจิตส านึกดา้นจิตอาสาให้เกิดข้ึนในบุคลากรทุกระดบัภายในหน่วยงาน ในปี 2561 ธนาคาร 
ธนชาตจึงได้ริเร่ิมจดัตั้ง “Thanachart CSR Club” ข้ึน เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการระดมก าลงัจากสมาชิกให้มีส่วนร่วมใน 
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกไดร่้วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม
เพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั พร้อมร่วมกนัวางแผนกิจกรรมเพ่ือสร้างใหส้งัคมมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลกัษณ์ไทย  

พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2561 

การถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกลุ่มธนชาตมีจุดเร่ิมตน้มาตั้งแต่ปี 2549 ณ วดัแกว้โกรวาราม จงัหวดักระบ่ี โดยใน 
ปี 2561 ถือเป็นการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 12 แลว้ โดยกิจกรรมการถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกลุ่มธนชาต  
ถือเป็นกิจกรรมเพ่ือสงัคมหลกัท่ีกลุ่มธนชาตด าเนินการอยา่งเป็นประจ า เพ่ือร่วมส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาให้อยูคู่่กบั
สงัคมไทยสืบไป 

ในปี 2561 กลุ่มธนชาตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 
ผา้พระกฐิน ให้น าไปถวาย ณ วดัป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง จังหวดัสมุทรสาคร โดยในปีน้ีเป็นปีแรกท่ีธนาคาร 
ธนชาตไดเ้ชิญชวนบริษทัในกลุ่มธนชาต ลูกคา้ คู่คา้ต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ร่วมบริจาคปัจจยัเพ่ือ
ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา และสมทบทุนสร้างศูนยโ์รคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ไปในขณะเดียวกนั ทั้งน้ี ผูมี้จิตศรัทธาได้
ร่วมกันถวายปัจจัย เป็นเงินจ านวน 15,773,182.40 บาท และดังเช่นท่ีปฏิบัติในทุก ๆ ปี กลุ่มธนชาตยงัคงให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรสาครดว้ย 

 
 
 
 

 

 
โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” 

ดว้ยส านึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ท่ีทรงให้ความส าคญัต่อการอนุรักษเ์อกลกัษณ์
และวฒันธรรมไทย และเคยเสด็จเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัอ่านฟังเสียงในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย รวม 2 คร้ัง 
รวมทั้งจากการทรงงานในพระองค ์ในปัจจุบนัท่ีช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมซ่ึงถือเป็นตน้แบบท่ีดีให้กบัเยาวชน
ของชาติ ธนาคารธนชาตจึงไดก้ราบทูลเชิญพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขนั
โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” คร้ังท่ี 47 ประจ าปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาสวนมะลิ อาคารสวนมะลิ 
อยา่งต่อเน่ือง เป็นปีท่ี 2 
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โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” เป็นโครงการท่ีธนาคารธนชาต สานต่อมาจากโครงการ “นครหลวงไทย 
อนุรักษ์เอกลกัษณ์ไทย” ของธนาคารนครหลวงไทย โดยไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2561 น้ี ด าเนินการมาเป็นปีท่ี 47  
โดยวตัถุประสงค์หลกัของโครงการ ไดแ้ก่ การธ ารงและรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และ
การปฏิบติัเก่ียวกบัมารยาทไทยในชีวติประจ าวนั โดยส่งเสริมใหเ้อกลกัษณ์ดงักล่าวยงัคงอยูคู่่กบัคนไทย ไม่ให้เกิดการเส่ือมสลาย
ไปตามกาลเวลา และค่านิยมทางสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมต่างชาติมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการร่วมปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวฒันธรรมไทย และร่วมกนัรักษาไวใ้ห้คงอยูคู่่สังคมไทยตลอดไป ซ่ึงวฒันธรรม
ทางดา้นภาษาไทย และมารยาทไทยนั้น จดัเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

กิจกรรมหลกัตามโครงการมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การแข่งขนัอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซ่ึงเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา ตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในนามของสถาบัน เพ่ือแข่งขัน                
ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยในปี 2561           
มีผูเ้ขา้แข่งขนัจากสถาบนัการศึกษาทุกภูมิภาคมากกวา่ทุก ๆ ปี โดยมีผูเ้ขา้แข่งขนัจ านวนทั้งส้ินกวา่ 5,500 คน และในปีน้ียงัคงมี
การประกวดมารยาทไทยส าหรับเยาวชนผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบตัรและทุนการศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนให้กลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้ิน ไดมี้
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม และสามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความทดัเทียมกบับุคคลทัว่ไป รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ 
ตั้งใจ และศกัยภาพของเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้ินในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษเ์อกลกัษณ์วฒันธรรมไทย 
ผ่านการปฏิบติัตนตามมารยาทไทยท่ีถูกตอ้ง โดยไดด้ าเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 แลว้ นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพและเปิด
โอกาสทางสังคม รวมทั้ง ส่งเสริมศกัยภาพในกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นให้เป็นท่ีประจกัษ์ในสังคม ธนาคาร 
ธนชาต จึงไดริ้เร่ิมจดั “การแข่งขนัอ่านฟังเสียงส าหรับผูบ้กพร่องทางการมองเห็น” ผ่านการอ่านอกัษรเบรลลข้ึ์นเป็นปีแรก โดยมี
ครู อาจารยผ์ูส้มคัรจากสถาบนั การศึกษาท่ีใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนในกลุ่มดงักล่าวทัว่ประเทศร่วมส่งนอ้ง ๆ เขา้ร่วมการแข่งขนัใน
กิจกรรมดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในปี 2561 ยงัคงจดัให้มีการประกวดคลิปวิดีโอโรงเรียนขวญัใจการประกวดในหัวขอ้ “กวา่จะกา้วข้ึนเวที” เป็น 
ปีท่ี 2 เพ่ือกระตุน้การมีส่วนร่วมในโครงการในกลุ่มนักเรียน ครู และผูป้กครอง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
มารยาทไทย และอ่านฟังเสียง โดยใช้ส่ือออนไลน์ของทางกลุ่มธนชาตเป็นช่องทางหลกัในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ซ่ึงมี
โรงเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมการประกวดมากกว่า 60 โรงเรียน ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมศักยภาพของครู 
อาจารย ์ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติัตนเป็นตน้แบบ และถ่ายทอดมารยาทไทยให้แก่เยาวชนของชาติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ธนาคารธนชาต จึงไดจ้ดักิจกรรม  “ครูตน้แบบมารยาทไทย” โดยด าเนินการร่วมกบักรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม  
ข้ึนเป็นคร้ังแรก มีผูส้นใจเข้ารับการอบรม กว่า 240 คน นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธนชาตได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการอนุรักษ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย และสามารถน ามาประพฤติ ปฏิบติัไดจ้ริงทั้งในเวลาท าการและนอกเวลา 
ท าการเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการจากพนักงานท่ีมีมารยาทและใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง จึงไดจ้ดักิจกรรม “ธนชาต เท่อย่างไทย... 
ใคร ๆ ก็ท าได”้ ส าหรับพนกังานกลุ่มธนชาตข้ึน โดยไดจ้ดัให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งทางดา้นมารยาทไทยและการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้งแก่พนกังาน ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากวิทยากร จากกรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม และส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมีการจดัการประกวดมารยาทไทยและ
แข่งขนัอ่านฟังเสียงภาษาไทยในกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมอีกดว้ย 
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พพิธิภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต 

“พิพิธภณัฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต” ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยท่ีมาในการก่อตั้ง
พิพิธภณัฑค์รุฑนั้น เร่ิมมาจากการท่ีธนาคารธนชาตไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 
ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยนั้ น เป็นธนาคารท่ีมีการด าเนินกิจการมากว่า 70 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
เคร่ืองหมายครุฑพา่ห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยูท่ี่ส านกังานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2484 ซ่ึงภายหลงัการรับโอน
กิจการจากธนาคารนครหลวงไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจ าเป็นต้องอัญเชิญเคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ลง ตาม พ.ร.บ. 
เคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ (ฉบบัท่ี 2) ปี 2535 ดว้ยความตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัขององคค์รุฑพระราชทานท่ีมีความผูกพนั
และความศรัทธากบัคนไทย รวมทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์แทนองคพ์ระมหากษตัริยข์องไทย จึงไดมี้การอญัเชิญองคค์รุฑจากส านกังาน
และสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐานยงัศูนยฝึ์กอบรมบางปู เขตเทศบาลต าบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภณัฑค์รุฑข้ึน 
เพ่ือร้อยเรียงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัองค์ครุฑในรูปแบบส่ือผสมผสาน (Multimedia) โดยยึดความเขา้ใจพ้ืนฐานของคนไทย 
ท่ีมีต่อองคค์รุฑจากความเช่ือทางพุทธศาสนา ในพิพิธภณัฑ์ไดมี้การออกแบบและสร้างสรรคส์ถานท่ีเพ่ือให้ผูเ้ขา้ชมไดท้ราบถึง
ความเป็นมาของครุฑตามต านานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีการจดัแสดงองคค์รุฑท่ีอญัเชิญจากส านกังาน
และสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาไวย้งัพิพิธภณัฑ์ เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ครุฑกบัสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ และเพื่อ
เทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นลน้พน้อนัหาท่ีสุดมิได ้
ธนาคารธนชาต จึงได้สร้างห้องจัดแสดง “ลน้เกลา้ จอมราชันย์” เพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอความเช่ือมโยงระหว่างองค์ครุฑและ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชม  
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กจิกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น” 

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าของเอกลกัษณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยประจ าท้องถ่ินต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกท่ีสืบทอดต่อ ๆ กนัมา แสดงให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ท่ีชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้และมีค่าควรแก่การอนุรักษใ์ห้คงอยูต่่อไป จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสาน
และอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน” โดยส านกังานเครือข่ายของธนาคารธนชาตท่ีเปิดด าเนินการอยูท่ัว่ประเทศ เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การด าเนินกิจกรรม และการเขา้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกของท้องถ่ิน จึงส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
พนักงาน ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถ่ินนั้น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2561 มีการจดักิจกรรมสืบสานและอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. งานสืบสานประเพณี 102 ปี ยนืยงตลอดกาล จงัหวดันครสวรรค ์

2.  งานนอ้มร าลึก 43 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสงัขาร วดัละหารไร่ จงัหวดัระยอง 

3. งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา ประจ าปี 2561 จงัหวดัอุบลราชธานี 

4.  งานหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2561 จงัหวดัสงขลา 

5.  งานประเพณีตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน จงัหวดัสระบุรี 

6. งานประเพณีรับบวั (ข้ึน 14 ค ่า เดือน 11) จงัหวดัสมุทรปราการ 

7. งานสืบสานประเพณีและวฒันธรรมกินเจ จงัหวดัภูเก็ต 

8. งานสืบสานประเพณียีเ่ป็ง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โครงการ “พีใ่ห้ของ...น้องใช้ต่อ” 

เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใตแ้นวคิดของการน ากลบัมาใช้
ใหม่ จึงมีการน าอุปกรณ์ส านกังานท่ีไม่ใชง้านแลว้ แต่ยงัคงมีสภาพดีท่ีไดจ้ากการปรับปรุงพ้ืนท่ีของส านกังานใหญ่และสาขาของ
ธนาคารธนชาตมามอบใหก้บัหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อ ซ่ึงในปี 2561 ไดมี้
การมอบอุปกรณ์ส านกังาน ไดแ้ก่ โต๊ะ ตู ้เกา้อ้ี และคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,215 รายการ ให้กบัหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ 
และโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 54 แห่งทัว่ประเทศ 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเพือ่สาธารณกศุล 

กจิกรรม “งานกาชาดประจ าปี” 

ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาด อย่างต่อเน่ืองมาเป็นประจ าทุกปี โดยมีจุดเร่ิมต้น 
การร่วมงานในปี 2519 ในนามธนาคารศรีนคร ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร” และในปี 2545 ภายหลงัธนาคารศรีนครได้
รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้ช่ือว่า “ร้านกาชาดธนาคาร 
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นครหลวงไทย” และในปี 2554 เม่ือธนาคารธนชาตรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมี้การออกร้านในนามของ 
“ธนาคารธนชาต” ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” และในปัจจุบันธนาคารธนชาตยงัคงเขา้ร่วมออกสลากกาชาดและ 
ออกร้านในงานกาชาดเป็นประจ าทุกปี  

โดยในปี 2561 นั้น ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกร้านงานกาชาด ระหวา่งวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 
ณ สวนลุมพินี โดยไดอ้อกแบบตกแต่งร้านภายใตแ้นวคิด “Engine to Success กลไกขบัเคล่ือนความส าเร็จ” ซ่ึงเป็นนโยบายของ
ธนาคารธนชาตท่ีนอกจากจะมุ่งมัน่ตั้งใจในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการดี ๆ ให้กบัลูกคา้แลว้ยงัคงมุ่งมัน่ในการตอบแทน
สงัคมไปพร้อมกนัอีกดว้ย โดยภายในงานมีการจดั Workshop ให้ลูกคา้ของธนาคารธนชาตท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมภายในร้านกาชาด
ของธนาคารธนชาต โดยมีการน าหลอดท่ีใชแ้ลว้มาตกแต่งกระเป๋าผา้ เพ่ือรณรงคแ์นวความคิดลดโลกร้อน และการน าส่ิงของ
เหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ไปในตวั นอกจากน้ี ยงัมีการรับบริจาคหลอดเหลือใช ้เพ่ือน าไปส่งมอบให้กบักลุ่มเยาวชน “แก๊งรองเทา้
แตะ” จงัหวดัลพบุรี เพ่ือน าหลอดไปประดิษฐ์เป็นหมอนส าหรับผูป่้วยอมัพฤกษแ์ละผูป่้วยติดเตียงอีกดว้ย นอกจากน้ี ธนาคาร 
ธนชาตจะด าเนินการน ารายไดสุ้ทธิจากการจดัจ าหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการออกร้านงานกาชาด ประจ าปี 2561 
ข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผูอ้  านวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จ 
พระราชกศุล สมทบทุนบ ารุงสภากาชาดไทย จ านวน 6,300,000 บาทต่อไป 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมสนับสนุน “โครงการก าลงัใจ ในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม” 

ดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างก าลงัใจและสร้างโอกาสแก่ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ธนาคารธนชาตจึงได้
ร่วมให้การสนบัสนุน “โครงการก าลงัใจ ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา กระทรวงยตุิธรรม” ที่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างก าลงัใจให้กบักลุ่มผูท่ี้กา้วพลาดในชีวิต โดยเฉพาะผูต้อ้งขงั ให้สามารถกลบัมาอยูร่่วมในสังคม
ได ้และสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสผูต้อ้งขงั ตามพระด าริของพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  
ท่ีทรงด าริให้มีการนอ้มน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปรับใช ้
ในเรือนจ า เพ่ือส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัรู้คุณค่าของตวัเอง พ่ึงพาตนเองได ้ไม่ฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย รวมทั้งมีการฝึกอาชีพ ให้ทุนประกอบ
อาชีพ และทุนการศึกษาให้แก่ผูต้อ้งขงั เพ่ือให้สามารถหยดัยืน เล้ียงดูตนเองและครอบครัวไดด้ว้ยตวัเอง และไม่หันไปกระท า 
ผิดซ ้ าเม่ือพน้โทษแลว้ 

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตไดร่้วมสนบัสนุนการจดักิจกรรมวิ่ง “Run for Better Life” Doi Hang Cross Country Trail  
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 12 ปี การด าเนินงานตามโครงการก าลงัใจ ในพระด าริพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  
ณ บริเวณเรือนจ าชัว่คราวดอยฮาง จงัหวดัเชียงราย เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีเรือนจ าให้สังคมรับรู้ รับทราบว่าพ้ืนท่ีเรือนจ า ผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ ามีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมได ้โดยทรงมุ่งหวงัให้พ้ืนท่ีเรือนจ าชั่วคราวดอยฮางเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจงัหวดัเชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการท่ีมีเรือนจ าเป็นแหล่งท่องเท่ียวและ
แหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาต ยงัไดร่้วมสนับสนุนผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อ้งขงัเป็นผูผ้ลิตเพื่อน าไปมอบเป็นของท่ีระลึก
ให้กับลูกคา้ของธนาคารธนชาตในวาระต่าง ๆ โดยในการด าเนินงานไดมี้การเดินทางลงไปเยี่ยมชมการผลิตและพูดคุยกับ
ผูต้อ้งขงัโดยตรง รวมทั้ ง ร่วมให้ความเห็นด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ การพฒันาบรรจุภณัฑ์ และการพฒันาช่องทางทาง
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การตลาด โดยมุ่งเน้นการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ภายใตโ้ครงการ
ก าลงัใจให้เป็นท่ีแพร่หลายมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 

        
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสะพานบุญ 

โครงการสะพานบุญมีจุดเร่ิมตน้มาจาก “โครงการธนชาต ริเร่ิม…เติมเต็ม มหกรรมออมบุญ” ตั้งแต่ปี 2552 ซ่ึงในงานไดมี้
การเชิญองค์กรสาธารณกุศลมาร่วมท ากิจกรรมออกร้าน และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน ต่อมาในปี 2554 จึงได้มีแนวคิดในการจัดท า “โครงการสะพานบุญ” ข้ึน เพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ในการ
สนบัสนุนด าเนินงานเพ่ือองคก์รสาธารณกศุลต่าง ๆ อยา่งย ัง่ยนื โดยมีธนาคารธนชาตเป็นสะพานเช่ือมโยงผูใ้หแ้ละผูรั้บเขา้ดว้ยกนั 
ดว้ยการเปิดโอกาสให้ลูกคา้ของธนาคารธนชาตและประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ทั้ งการบริจาคผ่านตูเ้อทีเอ็ม เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั และการท ารายการผ่านอินเทอร์เน็ต  
โดยทางธนาคารธนชาตไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตจะมีการน าระบบ E-Donation เขา้มาอ านวย
ความสะดวกในการบริจาคในอนาคตอีกดว้ย ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีองคก์รการกศุลเขา้ร่วมโครงการสะพานบุญแลว้ จ านวน 15 องคก์ร 
ไดแ้ก่ 

1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 

2. มูลนิธิบา้นนกขม้ิน 

3. มูลนิธิเด็กโรคหวัใจ ในพระอุปถมัภข์องสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

4. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

5. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

6. มูลนิธิรามาธิบดี 

7. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

9. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธญัญา 

12. มูลนิธิคุม้เกลา้ฯ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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13. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 

14. มูลนิธิศูนยม์ะเร็งเตา้นมเฉลิมพระเกียรติ 

15. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ มูลนิธิรามาธิบด ี

กลุ่มธนชาตได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนให้แก่โครงการสถาบันการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นโรงเรียนแพทย ์และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส าหรับให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยทุกระดบัอยา่งบูรณาการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู ป้องกนัโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนยแ์พทยศึ์กษาท่ีมุ่งสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้และบริการทางวชิาการในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกของประเทศ อยา่งต่อเน่ือง
ในทุก ๆ ปี โดยในปี 2561 ไดร่้วมบริจาคเงินสมทบเป็นปีท่ี 5 แลว้ มียอดเงินบริจาคจาก บริษทัฯ ธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต  
ธนชาตประกนัภยั บล.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ จ านวน 5,000,000 บาท  

กจิกรรม “บริจาคโลหิต เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล” 

เป็นกิจกรรมท่ีส านกังานเครือข่าย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแก่น) ไดร่้วมกนัด าเนินกิจกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 
14 โดยด าเนินการใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัมหาสารคาม วตัถุประสงค์
เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนและพนักงานร่วมกนัท าความดีถวายเป็นพระราชกุศล ดว้ยการร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือน าไปช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบอุบติัเหตุฉุกเฉิน และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ โดยในปี 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมบริจาคโลหิต
ทั้งส้ินกวา่ 700 คน สามารถบริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทย รวมทั้งส้ิน 280,000 ซีซี 

กจิกรรมเพือ่สังคมอืน่ ๆ 

นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มธนชาตไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองแลว้นั้น กลุ่มธนชาตยงัคงมุ่งมัน่ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสงัคมอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1. โครงการ “คลิปเตือนภัย” ธนาคารธนชาตร่วมกบักรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จดัท าโครงการ “คลิปเตือนภยั” เพื่อ 
เตือนภยัและช่วยเหลือไม่ให้ลูกคา้และประชาชนทัว่ไปตกเป็นเหยื่อหรือหลงเช่ือกลุ่มมิจฉาชีพในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
โดยในวดีิโอคลิปแต่ละตอนจะน าเสนอเร่ืองราว ประสบการณ์ และแนวทางแกไ้ขเม่ือพบเจอกลโกงต่าง ๆ ของกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งน้ี 
ไดมี้การน าเสนอวิดีโอคลิปเตือนภยัแต่ละตอนผ่านทางช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ของทางธนาคารธนชาตและ DSI ไดแ้ก่ ส่ือ
โทรทศัน์ในสาขา เวบ็ไซต ์www.thanachartbank.co.th ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ ของธนาคารธนชาต รวมทั้ง เวบ็ไซตข์อง DSI 

 

 

 

2. กจิกรรม “เกษตรกรไทย ยงัยิม้ได้” เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีไดด้ าเนินการร่วมกบัศูนยก์ารคา้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ
โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรไทยท่ีประสบวิกฤตราคาสับปะรดตกต ่า โดยไดด้ าเนินการ 
ซ้ือสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวียน ้ าผึ้ งจากเกษตรกรในจังหวดัล าปาง จ านวนกว่า 5,000 กิโลกรัม (5 ตนั) มอบให้กับคู่คา้ ลูกคา้ 
ประชาชน ชุมชน และโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมงานไดร่้วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา
ใหก้บัโรงเรียนพระดาบสอีกดว้ย โดยไดย้อดบริจาคจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งส้ิน 50,000 บาท 
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3. กิจกรรม “รวมน ้าใจ ส่งไปลาว” เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุอุทกภยัเฉียบพลนัจากเหตุการณ์เข่ือนเซเปียน-เซน ้ านอ้ย

แตก ท่ี สปป. ลาว ท่ีส่งผลให้อาคารบ้านเรือนและสถานท่ีประกอบอาชีพของประชาชนในตอนใตข้อง สปป. ลาว ไดรั้บ 
ความเสียหายเป็นอย่างมาก มีผูสู้ญหายและไดรั้บผลกระทบกว่า 6,000 คน กลุ่มธนชาตไดม้อบผา้ห่ม จ านวน 600 ผืน ให้แก่
สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ าประเทศไทย รวมทั้ ง ร่วมเป็นช่องทางในการรับเงินบริจาคเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ และประชาชนทัว่ไป โดยสามารถระดมเงินบริจาคไดท้ั้งส้ิน 500,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

4.  กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ในหวัขอ้ “Thanachart Kids Zone” ณ บริเวณท าเนียบรัฐบาล โดย
มีรูปแบบงานสอดคลอ้งกับค าขวญั “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกสนานไปกับเกม 
“Superheroes Go Lucky” พร้อมมอบของขวญั ของรางวลั และขนมให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม นอกจากน้ี ธนชาตโบรกเกอร์  
ยงัไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ “คิดดี คิดส์เดย”์ ร่วมกบัศูนยก์ารคา้เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับก ช่อง 7 รวมทั้งไดร่้วมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของเล่นต่าง ๆ ในโครงการปันของเล่นให้นอ้งในงาน 
“Ripley's Carnival 2018 วนัเด็กสุดหรรษา” อีกดว้ย 

5. โครงการ “T-Broker สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความส าเร็จ คร้ังที่ 2” เป็นกิจกรรมท่ีธนชาตโบรกเกอร์ไดด้ าเนินการ
เพ่ือพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ไดม้อบอุปกรณ์การเรียนและสนบัสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และได้ร่วมกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) จงัหวดัสมุทรสงคราม  
อีกดว้ย 

6. กิจกรรม “TCAP เติมเต็มความสุขให้น้อง” บริษทัฯ จดักิจกรรมเพ่ือสังคมโดยไดม้อบส่ิงของ เล้ียงอาหารกลางวนั 
และร่วมกิจกรรมเติมเตม็ความสุขใหก้บันอ้ง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดยเล็งเห็นว่าการควบคุมภายในท่ีดีจะส่งผลให้บริษทัฯ 
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความส าคญัในเร่ืองการควบคุม
ภายในแลว้ ยงัเล็งเห็นวา่ ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจการสถาบนัการเงินจาก ธปท. จะมีส่วนช่วยในการ
พฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ จดัให้มีการก าหนดโครงสร้างท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร มีการก าหนด มอบหมาย และ
จ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผู ้อนุมัติ ผูติ้ดตามควบคุม และผูป้ระเมินผลออกจากกัน  
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั มีการก ากบัดูแลท่ีดี และไดจ้ดัให้มีนโยบาย 
ระเบียบวิธีปฏิบติั และคู่มือการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของ
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการพิจารณาก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงระเบียบค าสั่ง 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานถือปฏิบติั และจดัใหมี้การจดัท าแบบประเมินตนเองดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นการกระตุน้การรับรู้และจิตส านึกของพนกังานทุกปี รวมถึงมีระบบหรือช่องทางเพ่ือให้
ลูกคา้และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ รวมทั้ งแจง้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตและ 
การคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางท่ีบริษทัฯ ก าหนด โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูท่ี้ถูกกล่าวหาอยา่งเป็นธรรม 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเส่ียงของธนาคารธนชาต 
ท าหน้าท่ีพิจารณาและก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่ไวใ้นระบบ
ขอ้มูลกลางของบริษทัฯ (Intranet) เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้ งมีการประเมิน 
การเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งน าเสนอรายงานประเด็นความเส่ียง 
ท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาสและรายเดือนตามล าดบั 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ มีการก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน ในทุกระดบัอย่างเหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ  
มีการก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติรายการไวอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ  
ไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการอนุมติัจะตอ้งไม่กระท า
โดยผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง การให้สินเช่ือหรือการลงทุนได้ก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือแก่ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการ 
ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะตามเกณฑท่ี์ ธปท. 
ก าหนด มีการก าหนดมาตรฐานควบคุมการใชง้านระบบสารสนเทศ มีการก าหนดระเบียบสารสนเทศและเทคโนโลยี และ
นโยบาย/มาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศ รวมถึงก าหนดมาตรฐานการควบคุมการพฒันาและดูแลรักษาระบบ
เทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภยัในการใช้ งานระบบสารสนเทศ 
ของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายและ
ทิศทางของบริษทัยอ่ย รวมถึงการจดัใหมี้การรายงานผลการด าเนินการของบริษทัยอ่ยแก่บริษทัฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการจดัท าขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 
เพื่อสนบัสนุนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ใหบุ้คคลภายใน
บริษทัฯ และหน่วยงานภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฉอ้ฉล หรือการทุจริต การคอร์รัปชัน่ (Whistle-blower Hotline) 
ผา่นช่องทางท่ีบริษทัฯ ก าหนดได ้

5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม 

บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินธุรกิจ และรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของ 
บริษทัฯและบริษทัย่อย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกเดือน และมีการทบทวนเป้าหมาย 
ทุก 6 เดือน 

ส านกัตรวจสอบ ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกระบวนการ
ต่าง ๆ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
และรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุของปัญหา (Root Cause) ตลอดจน
ความคืบหน้าในการแก้ไขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส การตรวจสอบใช้แนวการ
ตรวจสอบแบบกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ (End-to-end Process) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ใชบ้ริการหน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของธนาคารธนชาต ท าหนา้ท่ีติดตามการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณและขอ้ห้ามในการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
มีมติวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ มอบหมายให ้นางสาวศิรินทร พญาพรหม รองผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญในกิจกรรมและ 
การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ทั้ งน้ี ในการพิจารณาแต่งตั้ ง 
ประเมินผล ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัปรากฏอยูใ่น เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ ใชบ้ริการงานก ากบัดูแลกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต ตามนโยบาย
รวมศูนย์งานสนับสนุน โดยมี นายกิตติชัย สิงหะ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแล 
การปฏิบติังานของธนาคารธนชาต (Head of Compliance) ท าหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติัตามเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลประวติัปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ดา้นบญัชี การเงิน และมีประสบการณ์ในสถาบนัการเงินและองคก์รขนาดใหญ่ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งนายปริญญา  หอมเอนก ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี  
23 พฤศจิกายน 2561 แทนนายสมเกียรติ ศุขเทวา ท่ีพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 โดยมีนางสาวศิรินทร พญาพรหม รองผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบ  
ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ประกาศของ ตลท. และ ธปท. ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

ในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหารระดับสูงจาก 
กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีตามก าหนดวาระ รวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมในวาระปกติ 12 คร้ัง และวาระพิเศษ 4 คร้ัง 
เพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปดงัน้ี 

 รายงานทางการเงิน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยหารือ
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารสายการเงินและฝ่ายบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ งบการเงินจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงพิจารณานโยบายการบญัชี และการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคญั นอกจากน้ี ยงัได้จัดให้มีการประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี รวมทั้งผูส้อบบญัชีไดร้ายงานประเด็นท่ีพบจากการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแลว้ 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการ 
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ีเพียงพอ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระ โดยให้ความคุ้มครองกับ 
ผูใ้หข้อ้มูล เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมกบัผูถู้กกล่าวหา มีการหารือกบั 
ผูต้รวจสอบภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบ และอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสม
ของบุคลากร และความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทุกเดือน 
รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี เพื่อพฒันาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบของ ธปท. และผูส้อบบญัชีเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องทางการ เช่น ก.ล.ต. ตลท. คปภ. และ 
ธปท. เป็นตน้ และรับทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมี 
การก ากบัใหมี้การปรับปรุง แกไ้ข และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 

 การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเป็นพิเศษ ทั้ งน้ี  เพราะตระหนักดีว่า  
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ โดยได้มีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารกลุ่มบริหารความเส่ียง รับทราบรายงานการบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีการก ากบัดูแลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และอนุมติัการปรับปรุงกฎบตัร
ของส านักตรวจสอบ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยรวม ซ่ึงผลจากการประเมินพบวา่ กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัร และมีผลการปฏิบติังาน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี อนัมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 ผูส้อบบญัชี 

ให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเป็นอิสระ คุณภาพงานท่ีผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีท่ีเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ  
โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนการ 
สอบบญัชี 

 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยึดหลกัความสมเหตุสมผล 
ความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ายงาน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มูล และความร่วมมือจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินจดัท าอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทางการอย่างเคร่งครัด ผูส้อบบญัชีภายนอกมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี รายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ รวมถึงมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

 

(นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัของการท ารายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) มีนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมติัท่ีสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ของ พ.ร.บ.  
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.  
ท่ีเป็นหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือป้องกนัการท ารายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยประกาศให้พนกังานและผูบ้ริหาร
ยดึถือปฏิบติั ครอบคลุมรายการระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

โดยการพิจารณาการท ารายการระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ  
จะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทั่วไป เป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม ตามความจ าเป็น 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ และเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ก าหนดให้ใชร้าคายุติธรรม 
เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นส าคญั 

ในการอนุมติัการท ารายการระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรณีเป็น
รายการตามธุรกิจปกติ สามารถด าเนินการได้เหมือนลูกค้าทั่วไป โดยการท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ตอ้งขอความเห็นจากหน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ห้ามกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียง 
ในวาระนั้น และการอนุมติัรายการตอ้งอยูภ่ายในอ านาจการด าเนินงานและวงเงินท่ีบริษทัฯ ก าหนด และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของทางการ รวมทั้ งมีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะเป็นรายการท่ีเกิด
จากการประกอบธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด าเนินงานตามปกติ ซ่ึงมีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ 
ท่ีชดัเจน บริษทัฯ มีนโยบายถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไปและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยปกติ 

การเปิดเผยข้อมูล 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีการท ารายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคล กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ปี 2561 นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ปี 2560 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

ปี 2559 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ปี 2561  2560  และ 2559 

ปี 2561   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ปี 2560   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ปี 2559   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีวรรคเนน้ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีส าหรับ
การแสดงมูลค่าท่ีดินจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิการตีราคาใหม่ ซ่ึงมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 11 

ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

สินทรัพย์ 
   

เงินสด 11,021,897 11,453,283 12,077,047 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 99,117,357 95,918,183 48,734,079 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,005,388 2,889,208 3,564,235 
เงินลงทุนสุทธิ 170,436,987 178,702,646 186,928,040 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 3,026,903 2,827,333 2,889,920 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 820,771,229 767,889,652 740,219,156 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 656,970 601,200 630,780 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 821,428,199 768,490,852 740,849,936 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (66,158,693) (55,128,589) (48,173,470) 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (24,144,379) (24,517,149) (25,153,026) 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (603) (977) (1,976) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 731,124,524 688,844,137 667,521,464 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 9,164 9,824 9,544 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 4,822,435 4,747,089 4,991,810 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,042,888 8,677,958 9,604,927 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 1,850,151 2,263,007 2,709,280 
ค่าความนิยม 17,799,200 17,636,604 17,439,110 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 779,113 908,093 1,089,436 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,639,539 3,126,780 1,125,862 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 8,253,626 7,520,778 8,182,234 
รวมสินทรัพย์ 1,060,929,172 1,025,524,923 966,866,988 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
   

เงินรับฝาก 751,916,956 716,091,089 676,455,824 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 71,922,702 82,342,804 65,700,880 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,163,165 1,988,656 1,986,425 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,097,019 2,867,633 4,912,489 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 55,012,914 51,595,578 61,704,163 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9,164 9,824 9,544 
ประมาณการหน้ีสิน 3,914,644 3,679,324 3,676,948 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,402,533 1,323,465 1,002,985 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,276,928 2,453,222 2,148,799 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 14,061,571 14,641,100 14,593,739 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,324,840 2,258,566 2,366,288 
หน้ีสินอ่ืน 17,908,473 16,203,390 12,457,535 
รวมหนีสิ้น 923,010,909 895,454,651 847,015,619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุน้    
ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้    
หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    

(2560: หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)    
(2559: หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 132 132 132 

หุน้สามญั 1,165,116,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    
(2560: หุน้สามญั 1,206,466,487  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)    
(2559: หุน้สามญั 1,206,466,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 11,651,165 12,064,665 12,064,665 

 
11,651,297 12,064,797 12,064,797 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 2,352,253 3,067,410 2,449,904 
ก าไรสะสม    
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,277,830 1,277,830 1,277,830 
 - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 764,980 1,399,914 1,399,914 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,388,381 43,544,720 39,032,705 

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (764,980) (1,399,914) (1,399,914) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 65,735,406 62,020,402 56,890,881 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 72,182,857 68,049,870 62,960,488 
รวมส่วนของเจ้าของ 137,918,263 130,070,272 119,851,369 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,060,929,172 1,025,524,923 966,866,988 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบดดเสรดจ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ก าไรหรือขาดทุน    
รายไดด้อกเบ้ีย 46,558,981 44,681,323 45,208,313 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (15,791,750) (15,510,956) (16,740,316) 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 30,767,231 29,170,367 28,467,997 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,243,728 9,097,431 8,803,263 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,586,102) (3,207,407) (2,914,929) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,657,626 5,890,024 5,888,334 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้    
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 309,740 664,994 459,232 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 458,989 1,908,241 1,060,788 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 542,607 336,899 394,464 
ก าไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 588,487 51,850 (47,758) 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 7,800,929 7,355,875 6,675,301 
รายไดเ้งินปันผล 502,518 557,466 496,116 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,539,608 1,387,142 1,320,547 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 49,167,735 47,322,858 44,715,021 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (4,992,679) (4,750,950) (4,016,080) 
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 44,175,056 42,571,908 40,698,941 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ    
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,413,336 12,202,011 11,875,745 
ค่าตอบแทนกรรมการ 101,810 92,737 82,366 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,629,454 2,835,015 3,080,910 
ค่าภาษีอากร 733,017 745,870 775,236 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,101,753 4,960,283 5,211,129 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 20,979,370 20,835,916 21,025,386 
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 4,784,661 6,236,181 6,209,856 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 18,411,025 15,499,811 13,463,699 
ภาษีเงนิได้ (2,604,474) (1,158,647) (852,260) 

ก าไรส าหรับปี 15,806,551 14,341,164 12,611,439 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบดดเสรดจ (ต่อ) 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

ก าไรขาดทุนเบดดเสรดจอืน่    
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน  
    ภายหลงั 

   

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (1,460,910) 1,330,352 (1,368,960) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  (93,732) 32,782 101,209 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 297,067 (267,443) 268,417 

 
(1,257,575) 1,095,691 (999,334) 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน 
 ภายหลงั 

   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - 1,620,855 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  (158) - 400,652 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
 ส าหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 3,543 (235,784) 13,386 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 236 46,560 (349,688) 

 
3,621 (189,224) 1,685,205 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบดดเสรดจอืน่ (1,253,954) 906,467 685,871 

ก าไรขาดทุนเบดดเสรดจรวม 14,552,597 15,247,631 13,297,310 

การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,839,428 7,001,170 6,012,725 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,967,123 7,339,994 6,598,714 

 
15,806,551 14,341,164 12,611,439 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบดดเสรดจรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,142,971 7,515,427 6,510,032 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,409,626 7,732,204 6,787,278 

 
14,552,597 15,247,631 13,297,310 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.74 6.01 5.16 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.74 6.01 5.16 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

                                  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 18,411,025 15,499,811 13,463,699 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้    
 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (542,607) (336,899) (394,464) 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,472,395 1,583,572 1,615,960 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,784,661 6,236,181 6,209,856 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 759,900 676,621 728,729 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (100,141) 232,148 182,849 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน/    
   สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 29,234 10,226 (14,896) 
ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน - - 13,640 
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า    
เงินลงทุน/ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 199,593 (106,272) 120,880 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (37,890) (443,025) - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 132,867 1,455,894 299,496 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
   /สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,562) 18,673 17,365 
รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (468,415) 87,235 30,661 

 
24,615,060 24,914,165 22,273,775 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (30,767,231) (29,170,367) (28,467,997) 
รายไดเ้งินปันผล (502,518) (557,466) (496,116) 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากการด าเนินงาน 43,917,348 41,570,834 41,554,073 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการด าเนินงาน (13,682,204) (12,349,135) (14,403,502) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,548,867) (1,170,009) (982,380) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน    
สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 22,031,588 23,238,022 19,477,853 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

          (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (3,132,910) (47,365,471) 9,527,236 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,230,119 1,111,356 2,427,331 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 612,945 (2,823,033) (5,644,949) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (53,456,768) (33,505,821) 9,841,114 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 6,284,126 5,291,669 6,555,990 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 487,242 (2,000,917) (213,534) 
สินทรัพยอ่ื์น (872,896) 9,075 (653,009) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
เงินรับฝาก 35,825,867 39,635,265 7,001,344 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (10,251,111) 16,508,551 (20,078,501) 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (825,491) 2,231 (215,156) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (1,444,263) (1,744,879) (2,495,400) 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (1,126,178) (107,722) 293,775 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (579,530) 47,361 (7,963) 
หน้ีสินอ่ืน 574,324 3,057,358 (905,184) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (4,642,936) 1,353,045 24,910,947 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 6,390,741 11,294,333 1,576,368 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 58,449 709,279 - 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,781,486 3,830,277 3,920,524 
เงินสดรับเงินปันผล 752,903 805,191 743,458 
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (479,571) (654,536) (1,265,566) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,706 23,831 70,932 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 9,559,714 16,008,375 5,045,716 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 17,620,202 13,223,572 13,689,312 
เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (14,202,866) (23,332,157) (36,914,032) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (2,250,088) (2,770,330) (3,326,490) 
เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม    
 จากการจดทะเบียนจดัตั้งของบริษทัยอ่ย - - 34,300 
เงินปันผลจ่าย (2,678,820) (2,445,625) (2,212,844) 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (572,528) - - 
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (3,264,064) (2,660,644) (2,487,229) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,348,164) (17,985,184) (31,216,983) 

เงนิสดลดลงสุทธิ (431,386) (623,764) (1,260,320) 
เงนิสด ณ วนัต้นปี 11,453,283 12,077,047 13,337,367 

เงนิสด ณ วนัปลายปี 11,021,897 11,453,283 12,077,047 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด    
รายการท่ีมิใช่เงินสด    
รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ    
 และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 6,126,696 4,793,307 5,368,516 
หน้ีสูญตดับญัชี 5,653,975 7,672,958 6,708,749 
เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 83,612 33,265 61,217 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 11 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

(หน่วย: ร้อยละ) 
  งบการเงินรวม 

  

31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัราก าไรขั้นตน้ 64.60 63.81 62.17 
อตัราก าไรสุทธิ 24.87 23.40 20.90 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(1) 12.25 11.80 10.89 
อตัราดอกเบ้ียรับ(2) 5.34 5.46 5.55 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย(3) 1.88 1.90 2.05 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 3.46 3.56 3.50 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.03 3.26 2.90 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (EFFICIENCY  RATIO)    
อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 3.01 2.95 2.91 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.54 1.45 1.29 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.06 0.06 0.06 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 6.69 6.88 7.07 
อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้ืม 93.38 92.61 93.50 
อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินรับฝาก 100.36 99.53 102.30 
อตัราส่วนเงินรับฝากต่อหน้ีสินรวม 81.46 79.97 79.86 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)    
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 3.20 3.44 3.63 
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.75 1.08 0.97 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม(4) 2.40 2.40 2.41 
อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 0.09 0.08 0.09 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 57.15 53.23 48.83 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 6.74 6.01 5.16 

หมายเหตุ (1) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น = (ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบริษทัใหญ่เฉล่ีย) 
 (2) อตัราดอกเบ้ียรับ = (รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือ+รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน+รายไดด้อกเบ้ียจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน) / (เงินให้

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

และเงินกูย้มืเฉล่ีย) 
 (4) อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 11 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
รวมทั้ งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  โดยงบการเงินดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจ
และประมาณการตามความจ าเป็นอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อยา่งเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป  ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเช่ือถือ และไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้ขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้งและครบถว้นอย่างมีเหตุผล ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งส้ิน เป็นผูดู้แลรับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ อยา่งครบถว้น เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  มีความเพียงพอและ
เหมาะสม ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่งบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ) (นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 30 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาวะเศรษฐกจิไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณชิย์  

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.1 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีเติบโตร้อยละ 4.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายตวั
ของการส่งออก ถึงแมว้่าจะชะลอตวัลงบา้งในช่วงคร่ึงหลงัของปีตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และมาตรการ 
กีดกนัทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชนขยายตวั
ได้อย่างต่อเน่ือง ส าหรับภาคการท่องเท่ียวขยายตวัลดลงจากปีก่อนตามการชะลอตวัของนักท่องเท่ียวจีนเป็นหลัก  ทั้ งน้ี  
จากแนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจไทย และอตัราเงินเฟ้อท่ีทยอยปรับเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึน คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธปท. จึงมีมติให้ปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายจากร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี ในช่วงปลายไตรมาส 4  
ปี 2561 เพื่อลดความเส่ียงดา้นเสถียรภาพระบบการเงิน และอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนดงักล่าวยงัเป็นอตัราท่ีเอ้ือต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจประเทศในระยะขา้งหนา้ 

ในปี 2561 สินเช่ือในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยมี์การขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจไทย
โดยรวมท่ีปรับดีข้ึน โดยสินเช่ือภาคธุรกิจมีแนวโนม้ขยายตวัดีข้ึนต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก และกลุ่ม
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ในขณะท่ีสินเช่ือภาคครัวเรือนขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ส าหรับ
คุณภาพของสินเช่ือ สินเช่ือดอ้ยคุณภาพมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปีก่อน  

ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 ตามการคาดการณ์ของส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซ่ึงมีปัจจยัสนบัสนุนจากการใชจ่้ายภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโนม้การเติบโตอยูใ่นเกณฑดี์ การลงทุน
ภาคเอกชนและภาครัฐท่ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งชดัเจน รวมถึงการปรับตวัดีข้ึนของภาคการท่องเท่ียวท่ีกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ในขณะท่ี
ภาคการส่งออกอาจจะชะลอตวัลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต มีผลการ
ด าเนินงานหลกัมาจากธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ในขณะท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 50.96 ก าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ จึงค านวณตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ดงันั้น ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาต จึงใชข้อ้มูลงบการเงินรวมของบริษทัฯ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ กบับริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมได ้

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 15,806 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,465 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 10.22 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานสุทธิ ทั้ งรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเติบโตของสินเช่ือ และรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ประกอบกบัการบริหารคุณภาพหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลให้หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอ้ยค่าปรับตวัลดลง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานปรับเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย จากการบริหารค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผล
ให้ก าไรก่อนภาษีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 18.78 แต่อยา่งไรก็ตาม ภาษีเงินไดป้รับเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของธนาคารธนชาตไดห้มดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ท่ีผา่นมา  



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 30 

ในดา้นสินทรัพย ์กลุ่มธนชาตมีปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.87 จากส้ินปีก่อน โดยเป็นการเติบโตของสินเช่ือ
รายย่อย โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือ SME ดา้นเงินรับฝากปรับเพ่ิมข้ึนจากเงินฝากออมทรัพย ์ส่งผลให้สัดส่วนเงิน 
รับฝากกระแสรายวนัและเงินรับฝากออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบัร้อยละ 48.50 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 42.92  

ดา้นคุณภาพสินทรัพย ์อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 2.40 คงท่ีจากส้ินปีก่อน ส าหรับ
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 120.49  

ในปี 2561 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ มีจ านวน 7,839 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 838 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.97 จากปีก่อน
คิดเป็นก าไรต่อหุน้  (EPS) เท่ากบั 6.74 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 6.01 บาท โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROAA) และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เฉล่ีย (ROAE)  อยูท่ี่ร้อยละ 1.54 และ 12.25 ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 30 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
รายไดด้อกเบ้ีย 46,559 44,681 1,878 4.20 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,792 15,511 281 1.81 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 30,767 29,170 1,597 5.47 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,658 5,890 768 13.04 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน (1) 6,750 7,512 (762) (10.14) 
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 44,175 42,572 1,603 3.77 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 20,979 20,836 143 0.69 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,785 6,236 (1,451) (23.27) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 18,411 15,500 2,911 18.78 
ภาษีเงินได ้ 2,605 1,159 1,446 124.76 
ก าไรส าหรับปี 15,806 14,341 1,465 10.22 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 7,839 7,001 838 11.97 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,967 7,340 627 8.54 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 6.74 6.01 0.73 12.15 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (ล้านหุ้น) 1,163.86 1,165.13 (1.27)  (0.11) 

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 30 

 

 

 

 

 

 

 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 
   

  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,779 1,391 388 27.89 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 257 238 19 7.98 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,689 3,191 (502) (15.73) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 17,579 17,786 (207) (1.16) 
การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 24,255 22,075 2,180 9.88 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 46,559 44,681 1,878 4.20 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
เงินรับฝาก 9,063 8,698 365 4.20 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 997 791 206 26.04 
เงินน าส่งกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันา 

ระบบสถาบนัการเงินและสถาบนั
คุม้ครองเงินฝาก 

    

3,482 3,348 134 4.00 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 2,238 2,666 (428) (16.05) 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 12 8 4 50.00 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 15,792 15,511 281 1.81 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 30,767 29,170 1,597 5.47 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจ านวน 30,767 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,597 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.47 จาก
ปีก่อน โดยมีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.94 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 2.90 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 30 

 รายไดด้อกเบ้ีย มีจ านวน 46,559 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,878 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.20 จากการเติบโตของเงินให้สินเช่ือ
โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือ ประกอบกบัการเพ่ิมข้ึนของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้(Yield on Earning Assets) 
จากร้อยละ 4.80 มาอยูท่ี่ร้อยละ 4.82 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย มีจ านวน 15,792 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 281 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.81 เป็นผลจากการบริหารตน้ทุน            
เงินฝากตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของกลุ่มธนชาต ส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินปรับตวัลดลงจากร้อยละ 1.90 มาอยู่ท่ี                   
ร้อยละ 1.88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 
ส าหรับปี 

2561 2560 
อตัราผลตอบแทน (1) 4.82 4.80 
ตน้ทุนทางการเงิน (2) 1.88 1.90 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 2.94 2.90 

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

 (2) ตน้ทุนทางการเงิน = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย/(เงินรับฝากเฉล่ีย + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + ตราสารหน้ีท่ีออก
 และเงินกูย้มืเฉล่ีย) 

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 30 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,244 9,097 1,147 12.61 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 3,586 3,207 379 11.82 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,658 5,890 768 13.04 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 310 665 (355) (53.38) 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 459 1,908 (1,449) (75.94) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 543 337 206 61.13 
ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 588 52 536 1,030.77 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,808 2,605 203 7.79 
รายไดเ้งินปันผล 502 557 (55) (9.87) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,540 1,388 152 10.95 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอืน่ 6,750 7,512 (762) (10.14) 

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 13,408 13,402 6 0.04 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2561 มีจ านวน 13,408 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.04 
จากปีก่อน 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 ในปี 2561 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 6,658 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 768 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.04 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าธรรมเนียมจากการจดัการกองทุน และค่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายประกนัภยั/
ประกนัชีวติ 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 30 

รายได้จากการด าเนินงานอืน่ 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน มีจ านวน 6,750 ลา้นบาท ลดลง 762 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.14  โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน มีจ านวน 459 ลา้นบาท ลดลง 1,449 ลา้นบาท หรือร้อยละ 75.94 จากการปรับพอร์ตเงินลงทุน
ใหเ้หมาะสมตามภาวะตลาด 

 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ มีจ านวน 310 ลา้นบาท ลดลง 355 ลา้นบาท หรือ         
ร้อยละ 53.38 

 รายไดเ้งินปันผล มีจ านวน 502 ลา้นบาท ลดลง 55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.87 

 ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน มีจ านวน 588 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 536 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1,030.77 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย มีจ านวน 543 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 206 ลา้นบาท หรือร้อยละ 61.13 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ มีจ านวน 2,808 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 203 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.79 

อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ ในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 30.35 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 
31.48 จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอตัราท่ีสูงกวา่รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
ส าหรับปี  เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,413 12,202 (789) (6.47) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 102 93 9 9.68 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,629 2,835 (206) (7.27) 
ค่าภาษีอากร 733 746 (13) (1.74) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,102 4,960 1,142 23.02 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 20,979 20,836 143 0.69 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 30 

ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 20,979 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 143 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 0.69 จากปีก่อน จากการบริหารค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อรายไดจ้าก
การด าเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 47.49 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 48.94    

 

 

 

 

 

 

 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,785 6,236 (1,451) (23.27) 
Credit Cost  (ร้อยละ) 0.57 0.79 (0.22) (27.85) 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 4,785 ลา้นบาท 
ลดลง 1,451 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.27 จากปีก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.57 ลดลงจากร้อยละ 0.79 ในปีก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 30 

 ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
เงินสด 11,022 1.04 11,453 1.12 (431) (3.76) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 99,117 9.34 95,918 9.35 3,199 3.34 
เงินลงทุนสุทธิ 170,437 16.07 178,703 17.42 (8,266) (4.63) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 3,027 0.29 2,827 0.28 200 7.07 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 754,613 71.13 712,761 69.50 41,852 5.87 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 657 0.06 601 0.06 56 9.32 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า 

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

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 4,822 0.45 4,747 0.46 75 1.58 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจสุทธิ 361 0.03 677 0.07 (316) (46.68) 
ค่าความนิยม 17,799 1.68 17,637 1.72 162 0.92 
สินทรัพยอ่ื์น 23,219 2.19 24,719 2.41 (1,500) (6.07) 
สินทรัพย์รวม 1,060,929 100.00 1,025,525 100.00 35,404 3.45 
เงินรับฝาก 751,917 70.87 716,091 69.83 35,826 5.00 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 71,923 6.78 82,343 8.03 (10,420) (12.65) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 55,013 5.19 51,596 5.03 3,417 6.62 
หน้ีสินอ่ืน 44,158 4.16 45,425 4.43 (1,267) (2.79) 
หนีสิ้นรวม 923,011 87.00 895,455 87.32 27,556 3.08 
ส่วนของบริษทัใหญ่ 65,735 6.20 62,020 6.05 3,715 5.99 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 72,183 6.80 68,050 6.63 4,133 6.07 
ส่วนของเจ้าของรวม 137,918 13.00 130,070 12.68 7,848 6.03 

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

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 1,060,929 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35,404 ลา้นบาท หรือ             
ร้อยละ 3.45 จากส้ินปี 2560 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ส าคญั ดงัน้ี 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ านวน 99,117 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 
3,199 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.34 ตามการบริหารสภาพคล่อง 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 30 

เงนิลงทุนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจ าแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
เงินลงทุนเพื่อคา้สุทธิ 17,811 10.27 18,577 10.23 (766) (4.12) 
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 147,676 85.13 155,454 85.64 (7,778) (5.00) 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดสุทธิ 1,298 0.75 1,000 0.55 298 29.80 
เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ 3,652 2.10 3,672 2.02 (20) (0.54) 
เงนิลงทุนสุทธิ 170,437 98.25 178,703 98.44 (8,266) (4.63) 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 3,027 1.75 2,827 1.56 200 7.07 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 173,464 100.00 181,530 100.00 (8,066) (4.44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจ านวน 173,464 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน
จ านวน 8,066 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.44 ส่วนใหญ่เกิดจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
การเกษตรและเหมืองแร่ 6,582 0.87 7,498 1.05 (916) (12.22) 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 74,816 9.91 81,105 11.38 (6,289) (7.75) 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 48,600 6.44 47,484 6.66 1,116 2.35 
การสาธารณูปโภคและบริการ 54,114 7.17 58,878 8.26 (4,764) (8.09) 
การบริโภคส่วนบุคคล 

      
เพ่ือเช่าซ้ือ 420,680 55.75 371,031 52.06 49,649 13.38 
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 103,280 13.69 97,676 13.70 5,604 5.74 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,822 0.51 4,116 0.58 (294) (7.14) 
อ่ืน ๆ 31,402 4.16 29,504 4.14 1,898 6.43 

อ่ืน ๆ 11,317 1.50 15,469 2.17 (4,152) (26.84) 
รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 754,613 100.00 712,761 100.00 41,852 5.87 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี มีจ านวน 754,613 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 41,852 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 5.87 จากการเติบโตของสินเช่ือรายยอ่ย และสินเช่ือ SME โดยเฉพาะเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ส าหรับ
สดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวสิาหกิจขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 74 ต่อ 26 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 30 

เงนิให้สินเช่ือรวม และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือรวม* และดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง (หลงัหักรายการระหวา่งกนั) 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงนิให้สินเช่ือรวม 
และดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผือ่หนี ้
สงสัยจะสูญ 

เงนิให้สินเช่ือรวม 
และดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผือ่หนี ้
สงสัยจะสูญ 

บริษทัฯ 97 72 102 73 
ธนาคารธนชาตและ 
   บริษทับริหารสินทรัพย ์ 787,852 13,441 744,419 12,356 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 52,770 2,315 44,995 2,096 
รวม 840,719 15,828 789,516 14,525 
เงินส ารองส่วนเกิน  8,478  10,237 
รวมทั้งส้ิน 840,719 24,306 789,516 24,762 

หมายเหตุ  *เงินให้สินเช่ือรวม หมายถึง เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี และเงินให้สินเช่ือของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

เงนิให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) 20,172 18,894 
เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัส ารอง (NPL-net) 10,467 9,557 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมด*  24,306 24,762 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.40 2.40 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ (ร้อยละ) 1.26 1.23 
อตัราส่วนส ารองตอ่ส ารองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (ร้อยละ) 153.56 170.48 
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ  

(Coverage Ratio) (ร้อยละ) 120.49 131.06 

หมายเหตุ *รวมค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและค่าเผ่ือปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

ภายใตภ้าวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟ้ืนตวั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมุ่งเนน้การบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพ
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 20,172 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
1,278 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.76 จากส้ินปีก่อน ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (NPL Ratio) 
อยู่ท่ีร้อยละ 2.40 เท่ากบัเม่ือส้ินปีก่อน และมีเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหักส ารอง (NPL-net) จ านวน 10,467 ลา้นบาท 
ส าหรับอตัราส่วน   NPL-net ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ อยูท่ี่ร้อยละ 1.26 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 30 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2561 อยูท่ี่   
ร้อยละ 120.49 ในขณะท่ีอตัราส่วนส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 
2561 อยูท่ี่ร้อยละ 153.56 โดยคิดเป็นส ารองส่วนเกินจ านวน 8,478 ลา้นบาท 

 

 

 

   

   

  

 

  

ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุนจ านวน 6,522 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.61 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 1,700 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.07  
ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบดว้ย หน้ีสินรวม จ านวน 923,011  
ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของรวม จ านวน 137,918 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 6.69 เท่า  
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหน้ีสินท่ีส าคญั ได้แก่ เงินรับฝาก ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 751,917  
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.87 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ร้อยละ 6.78 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม           
ร้อยละ 5.19 และหน้ีสินอ่ืน ร้อยละ 4.16 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงสร้างเงนิทุน 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
เงินรับฝาก 751,917 70.87 716,091 69.83 35,826 5.00 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 71,923 6.78 82,343 8.03 (10,420) (12.65) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 55,013 5.19 51,596 5.03 3,417 6.62 
หน้ีสินอ่ืน 44,158 4.16 45,425 4.43 (1,267) (2.79) 
หนีสิ้นรวม 923,011 87.00 895,455 87.32 27,556 3.08 
ส่วนของเจ้าของรวม 137,918 13.00 130,070 12.68 7,848 6.03 

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



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 30 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 923,011 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 27,556 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
3.08 จากส้ินปี 2560 โดยมีรายการส าคญัดงัน้ี 

 เงินรับฝาก  มีจ านวน 751,917 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35,826 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.00 จากส้ินปีก่อน โดยสาเหตุหลกั 
มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินฝากออมทรัพย ์ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์
(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบัร้อยละ 48.50 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 42.92 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิรับฝาก 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 12,759 1.70 11,953 1.67 806 6.74 
ออมทรัพย ์ 351,939 46.80 295,390 41.25 56,549 19.14 
บตัรเงินฝาก 85,460 11.37 142,505 19.90 (57,045) (40.03) 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 

  
    

ไม่ถึง 6 เดือน 44,025 5.86 36,529 5.10 7,496 20.52 
6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 41,832 5.56 63,772 8.91 (21,940) (34.40) 
1 ปีข้ึนไป 215,902 28.71 165,942 23.17 49,960 30.11 

รวมเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 301,759 40.13 266,243 37.18 35,516 13.34 
รวมเงนิรับฝาก 751,917 100.00 716,091 100.00 35,826 5.00 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน มีจ านวน 71,923 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจ านวน 10,420 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 12.65 จากการบริหารสภาพคล่อง 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม มีจ านวน 55,013 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,417 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.62 จากส้ินปีก่อน 
จากการเสนอขายตราสารหน้ีของบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 137,918 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,848 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.03 จาก
ส้ินปี 2560 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ จ านวน 65,735 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,715 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.99 ส่วนใหญ่มาจาก
การเพ่ิมข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานส่วนของบริษทัฯ ในปี 2561 จ านวน 7,839 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลจาก            
ผลการด าเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2560 จ านวน 1,515 ลา้นบาท และเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2561 
จ านวน 1,165 ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 72,183 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,133 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.07 มีสาเหตุหลกัมา
จากผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 30 

การเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินสดของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวน 11,022 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 4,643 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน 22,031 ลา้นบาท 
โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานท่ีส าคญั ได้แก่ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเพ่ิมข้ึน 53,457 ลา้นบาท 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เพ่ิมข้ึน 3,133 ลา้นบาท สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 873 ลา้นบาท ในขณะท่ีทรัพยสิ์น
รอการขายลดลง 6,284 ลา้นบาท สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ลดลง 1,230 ลา้นบาท  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ลดลง 613            
ลา้นบาท ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยล์ดลง 487 ลา้นบาท เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน 35,826 ลา้นบาท หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 574                    
ลา้นบาท รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ลดลง 10,251 ลา้นบาท หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ลดลง 1,444 ลา้นบาท 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยล์ดลง 1,126 ลา้นบาท หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามลดลง 825 ลา้นบาท และหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั/ประกนัชีวติลดลง 579 ลา้นบาท  

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 9,560 ลา้นบาท เกิดจากการขายและครบก าหนดของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์6,391 ลา้นบาท  เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,781 ลา้นบาท เงินสดรับเงินปันผล 753 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 58 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  56 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายซ้ืออาคารและ
อุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 479 ลา้นบาท  

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 5,348 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 
14,203 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,264 ลา้นบาท  เงินปันผลจ่าย 2,679 ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 2,250 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 572 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากตราสารหน้ี
ท่ีออกและเงินกูย้มื 17,620 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
การรับอาวลัตัว๋เงิน 303 115 188 163.48 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,402 2,291 111 4.85 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 283 270 13 4.81 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 759 1,045 (286) (27.37) 
ภาระผกูพนัอ่ืน 

     วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 22,341 23,832 (1,491) (6.26) 
 อ่ืน ๆ 61,019 55,644 5,375 9.66 
รวม 87,107 83,197 3,910 4.70 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจ านวน 87,107 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,910 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 4.70 จากส้ินปี 2560 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 30 

เงินกองทุนตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินกองทุนตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ิน จ านวน 
122,447 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 101,968 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 20,479 ลา้นบาท โดยมี
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เท่ากบัร้อยละ 15.57 ซ่ึงสูงกวา่อตัราขั้นต ่าท่ี ธปท. ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 10.375  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละ) 

อตัราส่วนเงนิกองทุนตามกฎหมาย 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุน

ของกลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 6.375 12.97 5.75 12.62 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 7.875 12.97 7.25 12.62 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง - 2.60 - 2.71 
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 10.375 15.57 9.75 15.33 

สดัส่วนการถือหุน้และผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถอืหุ้น
ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

2561 2560 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    
งบการเงินรวม*  14,703 13,810 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 13,911 13,135 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 593 609 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 38.22 654 426 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,042 1,051 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 50.96 237 210 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 33.22 1,641 1,126 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 100.00 14 24 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั 83.44 201 45 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  51.00 (63) 30 

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนท่ีเป็นของธนาคารธนชาต 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 30 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

(บทวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
รายไดด้อกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

46,288 
15,250 

44,366 
14,956 

1,922 
294 

4.33 
1.97 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 31,038 29,410 1,628 5.54 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (1) 

6,627 
5,574 

5,897 
6,675 

730 
(1,101) 

12.38 
(16.49) 

รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 43,239 41,982 1,257 2.99 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (2) 20,525 20,437 88 0.43 
ก าไรก่อนหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 22,714 21,545 1,169 5.43 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,741 6,244 (1,503) (24.07) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 17,973 15,301 2,672 17.46 
ภาษีเงินได ้ 2,515 932 1,583 169.85 
ก าไรสุทธิ 
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

15,458 
14,703 

755 

14,369 
13,810 

559 

1,089 
893 
196 

7.58 
6.47 
35.06 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 

2.42 
6,064.86 

2.28 
6,064.86 

  

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ หกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 

 (2) ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

จากกลยทุธ์การยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง  (Customer Centric) ท่ีมุ่งเนน้ในการเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) ดว้ยการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพในทุกช่องทาง และการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมไปกบัการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ธุรกิจหลกัขององคก์รเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีผลก าไรสุทธิ
เติบโตติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 ส่งผลใหก้ าไรสุทธิในปี 2561 อยูท่ี่ 14,703 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 893 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.47 เม่ือเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา โดยก าไรจากการด าเนินงานก่อนตั้งส ารอง (PPOP) มีการขยายตวัตามผลการด าเนินงานของธุรกิจหลกัท่ีมี
แนวโนม้การเติบโตท่ีดี อีกทั้ง ธนาคารธนชาตยงัคงรักษาความแขง็แกร่งของคุณภาพสินทรัพยส์ภาพคล่อง และเงินกองทุนอยา่ง
ต่อเน่ือง แสดงถึงความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขนัอยา่งชดัเจน 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 30 

ฐานรายไดร้วมของธนาคารธนชาตปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.99 จากการเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.54 จากปริมาณสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 2.95 สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ี
ลดลง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.43 ส่วนค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญมีการ
ปรับตวัลดลงร้อยละ 24.07 ส่งผลใหก้ าไรก่อนภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 2,672 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.46 จากปีท่ีผา่นมา 

สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตเติบโตต่อเน่ืองตลอดทั้งปีและปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.67 จากส้ินปีท่ีผ่านมา ตามยอด
สินเช่ือรวมท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.88 จากการเติบโตของสินเช่ือรายยอ่ย และสินเช่ือ SME โดยยงัคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์
ไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง จากนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งรอบคอบ ในขณะท่ีเงินฝากรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.01 

สัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ตามงบการเงินรวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.30 คงท่ีจากส้ินปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ี
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 123.20 และมีอตัราส่วน
ส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 154.90 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 2.02 และอตัราส่วน
ค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 124.72 และมีอตัราส่วนส ารองต่อส ารอง 
พึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) อยูท่ี่ร้อยละ 165.07 ดา้นเงินกองทุน อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
ของธนาคารธนชาตเท่ากบัร้อยละ 19.45 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2560 ท่ีร้อยละ 18.94 ขณะท่ีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของ
ธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 15.42 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2560 ท่ีร้อยละ 14.81 

สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 เป็นดงัน้ี 

 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.54 จากปริมาณสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Spread) อยูท่ี่ร้อยละ 3.06 

 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 2.95 สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากเงินลงทุนท่ีลดลง 

 ฐานรายไดร้วมปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.99 จากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน 

 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.43 จากการบริหารค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนตั้งส ารอง (PPOP) เพ่ิมข้ึน 1,169 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.43 จากฐานรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

 ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญลดลงร้อยละ 24.07 ในขณะท่ีภาษีเงินไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของธนาคารธนชาตท่ีหมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 

 ก าไรสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึน 893 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.47 มาอยูท่ี่ 14,703 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 30 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 46,288 44,366 1,922 4.33 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 
การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

1,743 
108 

2,631 
17,551 
24,255 

1,365 
25 

3,143 
17,759 
22,074 

378 
83 

(512) 
(208) 
2,181 

27.69 
332.00 
(16.29) 
(1.17) 
9.88 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 15,250 14,956 294 1.97 
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
เงินน าส่งเขา้กองทุนฟ้ืนฟฯู และสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 

9,071 
997 

3,482 
1,690 

10 

8,699 
792 

3,348 
2,110 

7 

372 
205 
134 
(420) 

3 

4.28 
25.88 
4.00 

(19.91) 
42.86 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 31,038 29,410 1,628 5.54 

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจ านวน 31,038 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,628 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 5.54 จากปีก่อน 

 รายไดด้อกเบ้ียมีจ านวน 46,288 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,922 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.33 เน่ืองจากปริมาณสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีเติบโตร้อยละ 13.44 จากปีก่อน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจ านวน 15,250 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 294 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.97 ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารตน้ทุน
เงินฝากตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต 

ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 3.06 คงท่ีจากปีท่ีผา่นมา 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 2560 2561 

อตัราดอกเบ้ียนโยบายเฉล่ีย 1.50 1.50 1.50 1.50 1.54 1.50 1.51 
อตัราผลตอบแทน 
ตน้ทุนทางการเงิน 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

4.87 
1.85 
3.02 

4.87 
1.86 
3.00 

4.92 
1.87 
3.06 

4.92 
1.84 
3.08 

4.95 
1.85 
3.10 

4.93 
1.87 
3.06 

4.91 
1.86 
3.06 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 30 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,627 5,897 730 12.38 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยัสุทธิ 
รายไดเ้งินปันผล 
รายไดอ่ื้น ๆ 

357 
(85) 
299 

2,937 
411 

1,655 

548 
1,113 
200 

2,928 
464 

1,422 

(191) 
(1,198) 

99 
9 

(53) 
233 

(34.85) 
(107.64) 
49.50 
0.31 

(11.42) 
16.39 

รวมรายได้จากการด าเนินงานอืน่ 5,574 6,675 (1,101) (16.49) 

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 12,201 12,572 (371) (2.95) 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียในปี 2561 มีจ านวน 12,201 ลา้นบาท ลดลง 371 ลา้นบาท หรือร้อยละ  2.95 จากปีท่ีผ่านมา  
โดยสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากเงินลงทุนท่ีลดลง 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 6,627 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 730 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.38 เป็นผลจาก
ค่าธรรมเนียมจากการจดัการกองทุน และค่านายหนา้จากการเป็นตวัแทนขายประกนัฯ 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนมีจ านวน 5,574 ลา้นบาท ลดลง 1,101 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.49 จากปีท่ีผ่านมา  
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีลดลง 1,198 ลา้นบาท จากการปรับพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมต่อ 
ภาวะตลาด 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าว อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 28.22 ลดลง
จากปีก่อนท่ีร้อยละ 29.95 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 
ค่าภาษีอากร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

11,171 
2,602 
713 
58 

5,981 

11,981 
2,806 
726 
53 

4,871 

(810) 
(204) 
(13) 
5 

1,110 

(6.76) 
(7.27) 
(1.79) 
9.43 
22.79 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 20,525 20,437 88 0.43 
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ในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ จ านวน 20,525 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 88  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.43 จากปีก่อน ส่งผลให้อตัราส่วนตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ (Cost to 
Income Ratio) ในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 47.47 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 48.68 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2561 2560 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,741 6,244 (1,503) (24.07) 
Credit Cost (ร้อยละ) 0.57 0.79 (0.22) (27.85) 

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 4,741
ลา้นบาท ลดลง 1,503 ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.07 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.57 ลดลงจากร้อยละ 0.79 

ฐานะการเงนิของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์     
เงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
เงินลงทุนสุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือ 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 
ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 
สินทรัพยอ่ื์น 

11,019 
97,568 
161,078 
753,498 

645 
 

(23,652) 
2,815 
7,996 
19,790 
15,855 

11,453 
94,651 
167,368 
711,675 

589 
 

(24,034) 
2,793 
8,622 
20,202 
16,238 

(434) 
2,917 
(6,290) 
41,823 

56 
 

382 
22 

(626) 
(412) 
(383) 

(3.79) 
3.08 
(3.76) 
5.88 
9.51 

 
(1.59) 
0.79 
(7.26) 
(2.04) 
(2.36) 

รวมสินทรัพย์ 1,046,612 1,009,557 37,055 3.67 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 1,046,612 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 37,055 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.67 จากส้ินปี 2560 โดยมีรายละเอียดส าคญัของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ านวน 97,568 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 2,917 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.08 จากการบริหารสภาพคล่อง 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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 เงินลงทุนสุทธิ มีจ านวน 161,078 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจ านวน 6,290 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.76 ส่วนใหญ่
เป็นการบริหารอตัราผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

 เงินให้สินเช่ือ มีจ านวน 753,498 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 41,823 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.88 จากการ
เติบโตของสินเช่ือรายย่อยและสินเช่ือ SME โดยเฉพาะเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 13.44 จากการพฒันา
กระบวนการท างานและภาวะตลาดรถยนตท่ี์ปรับตวัดีข้ึน โดยธนาคารธนชาตยงัคงรักษาความเป็นผูน้ าในตลาดสินเช่ือรถยนตใ์หม่ 
โดยสดัส่วนเงินใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 74 ต่อ 26 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินอ่ืน 

752,160 
71,955 
1,163 
43,079 
3,875 
5,729 
24,445 

716,278 
82,424 
1,989 
39,308 
3,638 
5,476 
24,236 

35,882 
(10,469) 

(826) 
3,771 
237 
253 
209 

5.01 
(12.70) 
(41.53) 
9.59 
6.51 
4.62 
0.86 

รวมหนีสิ้น 902,406 873,349 29,057 3.33 
ส่วนของเจ้าของ 141,699 134,290 7,409 5.52 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,507 1,918 589 30.71 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,046,612 1,009,557 37,055 3.67 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 902,406 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 29,057 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.33 จากส้ินปี 2560 โดยมีรายการส าคญัดงัน้ี 

 เงินรับฝาก มีจ านวน 752,160 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 35,882 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.01 จากส้ินปีก่อน โดยส่วนใหญ่ 
มาจากเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน ส่งผลใหส้ดัส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์
(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบัร้อยละ 48.52 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 42.93 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีจ านวน 43,079 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,771 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.59 จากการเสนอขาย
ตราสารหน้ีของบริษทัยอ่ย 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 144,206 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,998 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.87 
จากส้ินปี 2560 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาต มีจ านวน 141,699 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.52  
ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยในปี 2561 จ านวน 14,703 ลา้นบาท 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีลดลงจ านวน 1,063 ลา้นบาท และการจ่ายปันผลจ านวน 6,247 ลา้นบาท 
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 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม มีจ านวน 2,507 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 589 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.71 เกิดจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

คุณภาพสินทรัพย์ 

การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย ์พิจารณาจากสินทรัพยต์ามงบการเงินรวม 

1. เงนิให้สินเช่ือ 

1.1 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 754,143 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 41,879 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.88 โดยเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือเติบโตร้อยละ 13.44 จากการ
พัฒนากระบวนการท างานและภาวะตลาดรถยนต์ท่ี มีแนวโน้มดีข้ึน ในขณะท่ีสินเช่ือรายย่อยอ่ืนลดลงร้อยละ 0.33  
โดยสินเช่ือเคหะเติบโตข้ึนร้อยละ 7.07 ดา้นสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการปรับตวัลดลงร้อยละ 
6.95 จากส้ินปีก่อน โดยสัดส่วนเงินให้สินเช่ือรายย่อยต่อสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
อยู่ท่ีร้อยละ 74 ต่อ 26 นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมีการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพเพ่ือรักษาความแข็งแกร่งของคุณภาพ
สินทรัพย ์โดยในระหวา่งปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีในรูปแบบต่าง ๆ โดย 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุ้นทุนและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี รวมกนัเป็น
จ านวนทั้งส้ิน 1,165 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นจ านวนประมาณ 2,403 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 
2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้จ านวน 6,620 ราย และยอดเงินตน้และ
ดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจ านวน 9,755 ลา้นบาท 

การกระจายตวัของสินเช่ือ 

ณ ส้ินปี 2561 สินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 55.88 โดยรองลงมาไดแ้ก่ สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ และ
สินเช่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ร้อยละ 25.85 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 14.58 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.69 
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1.2 เงนิให้สินเช่ือจดัช้ันตามประกาศของ ธปท. ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงิน
ใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับจดัชั้นตามเกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด จ านวน 701,652 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 34,081       
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.11 โดยไดท้ าการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีบนัทึกตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
จ านวน 21,117 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับคิดเป็นร้อยละ 3.01 

สรุปลูกหนีจ้ดัช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
จดัชั้นปกติ 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 
จดัชั้นสงสยั 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 

656,396 
27,759 
4,602 
3,171 
9,724 

624,828 
26,304 
5,938 
2,672 
7,829 

4,127 
2,438 
1,617 
1,155 
3,562 

3,310 
2,336 
2,219 
823 

3,013 
รวม 701,652 667,571 12,899 11,701 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนท่ีตั้งเพ่ิมเติม 8,218 10,017 
รวมค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมด 21,117 21,718 
สดัส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ร้อยละ) 3.01 3.25 

1.3 สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

ภายใตภ้าวะตลาดและเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟ้ืนตวั ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยไดด้ าเนินการบริหารจัดการ 
หน้ีดอ้ยคุณภาพอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของงบการเงินรวมของ
ธนาคารธนชาตมีจ านวน 19,329 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,221 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.74 จากส้ินปีก่อน ส่งผลให้อตัราส่วนเงิน 
ให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) ของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยอยูท่ี่ร้อยละ 2.30 คงท่ีจาก 
ส้ินปีก่อน เม่ือพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต สินเช่ือดอ้ยคุณภาพเพ่ิมข้ึน 1,493 ลา้นบาท จากส้ินปีก่อน และอตัราส่วนเงินให้
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) ของธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 2.02 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 
1.94 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้ งหมดต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคาร 
ธนชาตและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 123.20 ในขณะท่ีธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีส ารองส่วนเกิน
ตามเกณฑ์ ธปท. จ านวน 8,439 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required 
Reserve) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 154.90 และเม่ือพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 124.72 ในขณะท่ีธนาคาร
ธนชาตมีส ารองส่วนเกินตามเกณฑ์ ธปท. จ านวน 7,820 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ์ ธปท. 
(Reserve to Required Reserve) อยูท่ี่ร้อยละ 165.07 
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สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

 ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ  (ลา้นบาท) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมด* (ลา้นบาท) 
เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 
เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 
อตัราส่วนส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (ร้อยละ) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ร้อยละ) 

15,905 
19,837 
2.02 
1.24 

165.07 
124.72 

14,412 
20,149 
1.94 
1.19 

191.59 
139.80 

19,329 
23,812 
2.30 
1.22 

154.90 
123.20 

18,108 
24,278 
2.30 
1.19 

172.91 
134.07 

หมายเหตุ * รวมค่าเผ่ือปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

งบการเงนิรวม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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2. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์วมทั้งส้ิน 161,078 ลา้นบาท โดยเงินลงทุน 
ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจประมาณร้อยละ 69.97 รองลงมาคือ ตราสารหน้ีภาคเอกชน ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 13.83 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารธนชาต หลงัจากบวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการ 
ดอ้ยค่าแลว้ ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีเงินลงทุนสุทธิ 167,368 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

ตารางแสดงการจ าแนกเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ จ าแนกตามประเภทของตราสาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทของเงนิลงทุน 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 

ตราสารหนี ้     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 
 ถือจนครบก าหนด 

 
12,300 
100,009 

381 

 
7.64 
62.09 
0.24 

 
9,119 

113,782 
42 

 
5.45 
67.98 
0.03 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 
 ถือจนครบก าหนด 

 
693 

21,361 
220 

 
0.43 
13.26 
0.14 

 
232 

24,009 
240 

 
0.14 
14.35 
0.14 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 
 ถือจนครบก าหนด 

 
- 

17,385 
- 

 
- 

10.79 
- 

 
- 

10,441 
- 

 
- 

6.24 
- 

ตราสารทุน     
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 

 
1,079 
4,464 

 
0.67 
2.77 

 
1,749 
3,147 

 
1.04 
1.88 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 
 ถือจนครบก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนทัว่ไป 3,640 2.26 3,662 2.19 
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 161,532 100.29 166,423 99.44 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

(446) 
(8) 

(0.28) 
(0.01) 

955 
(10) 

0.57 
(0.01) 

รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 161,078 100.00 167,368 100.00 
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สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้มืของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยอยูท่ี่ร้อยละ 94.75 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากส้ินปี 2560 ท่ีร้อยละ 94.19 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด โดย
ธนาคารธนชาตยงัคงรักษาความแข็งแกร่งของสภาพคล่องด้วยการคงสัดส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องและมีความเส่ียงต ่าเป็น
สดัส่วนท่ีสูง 

ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตให้ความส าคญักับการบริหารจัดการสินทรัพยส์ภาพคล่อง โดยธนาคารธนชาตได้ด าเนินการ 
ตามนโยบายการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - 
LCR) ปัจจุบนัธนาคารธนชาตยงัคงรักษาระดบัสภาพคล่องเพ่ือรองรับหลกัเกณฑด์งักล่าวตามเกณฑ ์Basel III โดยมีอตัราส่วน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สูงกวา่ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนดท่ีร้อยละ 80 

ณ ส้ินปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 9,304 ลา้นบาท และไดม้าใน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 13,193 ลา้นบาท ขณะท่ีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 4,323 
ลา้นบาท ท าให้ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจ านวน 434 ลา้นบาท  
โดย ณ ส้ินปี 2561 ธนาคารธนชาตมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 11,019 ลา้นบาท โดยมีรายการหลกัท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน 
53,303 ลา้นบาท หักกลบกนักับการเพ่ิมข้ึนของเงินรับฝากจ านวน 35,882 ลา้นบาท และการลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย
จ านวน 6,242 ลา้นบาท 

 ส่วนกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีลดลงจ านวน 
10,346 ลา้นบาท 

 ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปในการจ่ายคืนเงินกูย้ืม จ านวน 10,749 ลา้นบาท และการจ่ายเงิน 
ปันผลจ านวน 6,247 ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดรับจากการกูย้มืจ านวน 14,520 ลา้นบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ปี 2561 ปี 2560 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

(9,304) 
13,193 
(4,323) 

2,615 
14,195 
(17,434) 

เงินสดลดลงสุทธิ 
เงินสด ณ วนัตน้ปี 

(434) 
11,453 

(624) 
12,077 

เงนิสด ณ วนัปลายปี 11,019 11,453 

ความสัมพนัธ์ของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกูย้ืมจ านวน 752,160 ลา้นบาท 
และ 43,079 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีแหล่งใชไ้ปของเงินทุนจะใชไ้ปในเงินให้สินเช่ือจ านวน 753,498 ลา้นบาท และ 
เงินลงทุนก่อนค่าเผื่อการปรับมูลค่า จ านวน 161,532 ลา้นบาท โดยรายการของแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนหลกั ๆ ตามวนัท่ี
ครบก าหนดของแต่ละรายการนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
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ประเภท 
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แหล่งท่ีมา 
เงินรับฝาก 
เงินกูย้มื 

 
364,977 

334 

 
45.90 
0.04 

 
342,847 
5,600 

 
43.11 
0.70 

 
44,336 
37,145 

 
5.58 
4.67 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
752,160 
43,079 

 
94.58 
5.42 

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

แหล่งใชไ้ป 
เงินให้สินเช่ือ(1) 
เงินลงทุน 

 
40,263 

5 

 
4.40 

- 

 
187,204 
69,153 

 
20.46 
7.56 

 
526,031 
83,190 

 
57.49 
9.09 

 
- 

9,184 

 
- 

1.00 

 
753,498 
161,532 

 
82.35 
17.65 

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

หมายเหตุ (1) ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีเม่ือทวงถามรวมเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีท่ีหยุดรับรู้รายได ้

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน นับจากวนัท่ี 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ จะเห็นวา่จ านวนเงินจากแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่จะไดม้าจาก    
เงินรับฝากเม่ือทวงถามร้อยละ 45.90 และเงินรับฝากท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 43.11 ของแหล่งท่ีมาของเงินทุน
ทั้งหมด ในขณะท่ีแหล่งใชไ้ปของเงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.49 และเงินให้
สินเช่ือท่ีมีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 20.46 ของแหล่งใชไ้ปของเงินทุนทั้งหมดตามล าดับ อย่างไรก็ดี ความไม่
สัมพนัธ์ระหวา่งแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนและพบเห็นไดโ้ดยปกติในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินทัว่ไป เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้เงินฝากส่วนใหญ่มกัจะมีการต่ออายุเงินฝากเม่ือครบก าหนด อีกทั้ ง
ธนาคารธนชาตไดด้ าเนินนโยบายในการท่ีจะจดัหาแหล่งเงินทุนใหส้มัพนัธ์กบัการใชไ้ปของเงินทุนให้ไดม้ากท่ีสุด ผ่านเคร่ืองมือ
ทางการเงินในการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบถึงผลกระทบต่อแหล่งท่ีมาและ 
ใชไ้ปของเงินทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดล่้วงหนา้ 

ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัทั้งส้ิน 87,106 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,910 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 4.70 จากจ านวน 83,196 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดแ้สดงในตารางดา้นล่าง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
การรับอาวลัตัว๋เงิน 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบ
ก าหนด 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 
ภาระผกูพนัอ่ืน 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 
อ่ืน ๆ 

303 
283 
759 

2,402 
 

22,341 
61,018 

115 
270 

1,045 
2,291 

 
23,832 
55,643 

188 
13 

(286) 
111 

 
(1,491) 
5,375 

163.48 
4.81 

(27.37) 
4.85 

 
(6.26) 
9.66 

รวม 87,106 83,196 3,910 4.70 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 28 จาก 30 

การด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมตามเกณฑ ์Basel III ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 131,859 ลา้นบาท แบ่งเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 104,481 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 27,378 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 19.45 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2560 ท่ีร้อยละ 18.94 โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 15.42 
และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ร้อยละ 4.03 

อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยงัคงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยด์ ารง
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงคือ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10.375 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
ดงัน้ี 

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
เงินกองทุนทั้งหมด 

104,481 
131,859 

15.42 
19.45 

98,209 
125,527 

14.81 
18.94 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัผ่าน บล. ธนชาต ในปี 2561 เท่ากบั 3,152 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีมูลค่าการซ้ือขาย
เฉล่ียต่อวนัเท่ากบั 3,388 ลา้นบาท ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.11 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 3.78 โดยมูลค่าการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บ่งเป็นลูกคา้รายยอ่ยร้อยละ 50.56 ลูกคา้สถาบนัร้อยละ 36.23 และลูกคา้ต่างประเทศร้อยละ 13.21 

ก าไรสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 593 ลา้นบาท ลดลง 16 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.63 จาก 
งวดเดียวกนัปีก่อน โดยรายไดร้วมลดลงร้อยละ 6.14 จากรายไดค้่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบัภาวะการซ้ือขายของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และลดลงจากรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการรับ ในขณะท่ีดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตาม
การขยายตวัของเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ส าหรับค่าใชจ่้ายรวมลดลงร้อยละ 8.14 เป็นไปตามรายไดท่ี้ลดลง และมาตรการ
ในการควบคุมค่าใชจ่้าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บล. ธนชาต มีอตัราการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัร้อยละ 37.74 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ขั้นต ่าท่ี ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว ้คือไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.00 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวม (Asset under Management) จ านวน 221,360 
ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 จ านวน 7,230 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.16 จากการขายคืนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ส าหรับ
สัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารแบ่งเป็น กองทุนรวมร้อยละ 86.59 กองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 7.28 และกองทุนส่วน
บุคคลร้อยละ 6.13 

ธุรกิจกองทุนรวมของ บลจ. ธนชาต มีส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอนัดบั 8 คิดเป็นร้อยละ 3.83 ธุรกิจกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ มีส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นอนัดบั 13 คิดเป็นร้อยละ 1.43 และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น
อนัดบั 12 คิดเป็นร้อยละ 1.37 

ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 บลจ. ธนชาต มีก าไรสุทธิจ านวน 654 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 228 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
53.52 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนจากกองทุนตราสารทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 29 จาก 30 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)  

ในปี 2561 ธนชาตประกนัภยั มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมจ านวน 7,987 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 481 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 6.41 เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในช่องทางผา่นสาขาธนาคาร Dealer และ Broker 

ส าหรับผลการด าเนินงาน ธนชาตประกนัภยั มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 1,042 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.86 เป็นผลจากค่าสินไหมทดแทน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จ ากดั 

บบส. ทีเอส ไดด้ าเนินการบริหารหน้ีตามนโยบายและแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาตอยา่งต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 บบส. ทีเอส มีสินทรัพยร์วม จ านวน 2,498 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน จ านวน 11 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.44 

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 บบส. ทีเอส มีผลก าไรสุทธิ จ านวน 237 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 27  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.86 สาเหตุหลกัเกิดจากก าไรจากการช าระหน้ีของลูกคา้ ก าไรจากการตีโอนทรัพยช์ าระหน้ี และก าไรจาก
การขายทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ราชธานีลิสซ่ิง ยงัคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งอยา่งต่อเน่ืองจากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 47,531 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน จ านวน 8,039 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
20.36 โดยราชธานีลิสซ่ิง มีสินเช่ือในรูปแบบของสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 46,412 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,813 
หรือร้อยละ 20.24 และคิดเป็นร้อยละ 97.64 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงการเติบโตของสินเช่ือดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
ขยายสินเช่ือเช่าซ้ือรถบรรทุก ในขณะท่ีหน้ีสินรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นของราชธานีลิสซ่ิงมีจ านวน 40,336 ลา้นบาท 
และ 7,195 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2561 มีจ านวน 1,641 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 515 ลา้นบาท หรือร้อยละ 45.74 โดย
รายไดร้วมส าหรับปี  2561 มีจ านวน 3,827 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 520 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.97 มาจากการท่ีราชธานีลิสซ่ิง ยงัคง
รักษาส่วนแบ่งสินเช่ือในตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายทางการเงิน มีจ านวน 870 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 
13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.47 จากการจดัหาเงินกูท่ี้มีตน้ทุนท่ีลดลงเพ่ือรองรับการปล่อยของสินเช่ือในระหวา่งปี 2561 ทั้งน้ี  
ราชธานีลิสซ่ิง มีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวนรวม 403 ลา้นบาท ลดลง 121 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.09 จาก 
ปีก่อน จากคุณภาพลูกหน้ีท่ีดีข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญจ านวนดงักล่าว ไดร้วมส ารองทัว่ไป 
ท่ีราชธานีลิสซ่ิงได้พิจารณาตั้งส ารองเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการตั้งส ารองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี  
IFRS9 ท่ีมีก าหนดเร่ิมใชใ้นปี 2563 แลว้ 

บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เอ็มบีเค ไลฟ์ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 9,782 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 จ านวน 828  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.80 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 63 ลา้นบาท  ในขณะท่ีปี 2560 มีก าไรสุทธิจ านวน 30 ลา้นบาท  
โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 424 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายได้
จากการลงทุนรวมลดลงจ านวน  248 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560 ประกอบ
กบัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 303 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 30 จาก 30 

ประกนัภยัและสินไหมทดแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน 652 ลา้นบาท ในขณะท่ีส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง 
467 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย (Zero Coupon Yield) ท่ีใชค้  านวณเงินส ารอง
ประกนัชีวติแบบ GPV ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2560  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บบส. เอน็เอฟเอส มีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,035 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 258 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 19.95 

บบส. เอ็นเอฟเอส มีก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2561 จ านวน 14 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
41.67 โดยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 93 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 99 ลา้นบาท  
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 8 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ จ านวน 31 ลา้นบาท และค่าใชจ่้าย 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 32 ลา้นบาท  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บบส. แม๊กซ์ มีสินทรัพยร์วมจ านวน  1,014  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน  269 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 36.11 

บบส. แม๊กซ์ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 201 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 156 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
346.67 โดยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน  288 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการรับช าระหน้ี/รับโอนสินทรัพย ์
ช าระหน้ีจ านวน 299 ลา้นบาท ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 10 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
จ านวน 28 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ  หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 11  ลา้นบาท และภาษีเงินไดจ้ านวน  
48 ลา้นบาท 



การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ี
แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

 1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 2) บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า 
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง ก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้” 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 
 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

 

 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

    

ผูรั้บมอบอ านาจ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เลขานุการบริษทั  
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 23 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ตุลาคม 2523 
อายุ 74 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA  

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
บริษทั แหลมไทร วิลเล็จ จ  ากดั - กรรมการ 2559 - ปัจจุบนั 
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ  ากดั - กรรมการ 2549 - ปัจจุบนั 
บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2546 - ปัจจุบนั 
บริษทั สยามพิวรรธน์ จ  ากดั - กรรมการ 2546 - ปัจจุบนั 
บริษทั บี.วี. โฮลด้ิง จ  ากดั - กรรมการ 2546 - ปัจจุบนั 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2545 - ปัจจุบนั 
บริษทั ดีบุก จ  ากดั - กรรมการ 2530 - ปัจจุบนั 
บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จ  ากดั - กรรมการ 2530 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2558 - 2560 
 - ท่ีปรึกษา 2544 - 2558 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2555 - 2557 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2548 - 2556 
บริษทั แปลน เอสเตท จ ากดั - ประธานกรรมการ 2546 - 2558 
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษา 2544 - 2558 
บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 2537 - 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี  



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 23 

นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2526 
อายุ 68 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of  Science, University of  Wisconsin, USA 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 8/2552 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- ประธานกรรมการ 
2559 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

 - รองประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - กรรมการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2559 - ปัจจุบนั 

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2548 - ปัจจุบนั 
บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ 
ไพรเวท จ ากดั 

- ประธานกรรมการ 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบนั 
 - ประธานกรรมการบริหาร 2548 - ปัจจุบนั 
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ  ากดั - กรรมการ 2549 - ปัจจุบนั 
บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2548 - ปัจจุบนั 
บริษทั สยามพิวรรธน์ จ  ากดั - กรรมการ 2546 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 23 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการ  2555 - 2557 
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - 2560 

บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ 
ไพรเวท จ ากดั 

- กรรมการ 2554 - 2558 

บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ  ากดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ 
 

2550 - 2561 
 

บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จ ากดั - กรรมการ 2550 - 2561 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 2548 - 2556 
 - กรรมการ 2546 - 2556 
บริษทั แปลน เอสเตท จ ากดั - กรรมการ 2546 - 2558 
บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2546 - 2561 
2545 - 2558 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 23 

นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2543 
อายุ 70 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 
Singapore Institute of Directors 
- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials-
 Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director  
 Ought to Know  
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 3: Risk Management Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) - กรรมการบริหารความย ัง่ยนืและความเส่ียง 2558 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบนั 
บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
Fraser and Neave, Limited (Singapore) - ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการสรรหา 
2557 - ปัจจุบนั 

 - กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2556 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
Frasers Centrepoint Limited (Singapore) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2556 - 2557 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนด
 ค่าตอบแทน 

2552 - 2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั - ประธานกรรมการ 2551 - 2560 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 23 

นายธีรพจน์ วชัราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 เมษายน 2557 
อายุ 65 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จ  ากดั - กรรมการ 2540 - ปัจจุบนั 
บริษทั ย.ูวี.เอส.พี. จ  ากดั - กรรมการ 2540 - ปัจจุบนั 
บริษทั ที.วี.วี.เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั - กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 2527 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษทั ธนุ ฌานา จ ากดั - กรรมการ 2540 - 2557 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 23 

นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤศจิกายน 2561 
อายุ 49 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559 
International Information System Security Certification Consortium 
- Certified Information System Security Professional (CISSP) 
ISACA 
- Certified Information System Auditor (CISA) 
- Certified in the Governance of Enterprise IT 
Association of Certified Fraud Examiners 
- Certified Fraud Examiner (CFE) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
บริษทั อินเทลลิเจนท ์ดาตา้ อนาไลติค จ ากดั - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2561 - ปัจจุบนั 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - วิทยากร 2560 - ปัจจุบนั 
สมาคมความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ (TISA) - กรรมการ และเลขานุการ 2560 - ปัจจุบนั 
บริษทั บุญรอดเทรดด้ิง จ  ากดั - ท่ีปรึกษา 2558 - ปัจจุบนั 
บริษทั ไซเบอร์ตรอน จ ากดั - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2558 - ปัจจุบนั 
บริษทั เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ  ากดั - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร  2546 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 2558 - 2559 
บริษทั เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ  ากดั - กรรมการผูจ้ดัการ 2546 - 2557 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 23 

นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
อายุ 72 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA 

- พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- สมัมนา IT Future for Listed Company คร้ังท่ี 3/2560 
- สมัมนา IT Future for Capital Market คร้ังท่ี 2/2561 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2557 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

บริษทั เอม็ บี เค  จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2555 - ปัจจุบนั 
บริษทั ไอที ซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2547 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
บริษทั อมรชีวิน จ ากดั - กรรมการ 2559 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2557 - ปัจจุบนั 
บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จ  ากดั - กรรมการ 2553 - ปัจจุบนั 
บริษทั นวทวีป จ ากดั - กรรมการ 2545 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 2550 - 2556 
บริษทั อุตสาหกรรมอาหารสตัวไ์ทย จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2547 - 2558 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง ดา้นความมัน่คง 
และการต่างประเทศ 

- อนุกรรมการ 2544 - 2560 

บริษทั เอเซิร์ทส์ จ  ากดั - กรรมการ 2534 - 2559 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 23 

 

 

 

 

 

นายธีรนันท์  ศรีหงส์  กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2561 
อายุ 53 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา -  Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2560 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 14/2555 
สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 6/2558 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26 
Harvard Business School, Boston, USA 
- Advanced Management Program (AMP 189) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษา 2560 - ปัจจุบนั 
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษา 2560 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่   
Arcel Capital Company Limited - กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั - กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
บริษทั เดอะมอลล ์ชอปป้ิง คอมเพล็กซ ์จ  ากดั - กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ  ากดั - ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ  ากดั - กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์ดิจิทลัเพื่อตลาดทุน - ประธาน 2561 - ปัจจุบนั 
คณะกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินนโยบาย 
เพ่ือใชป้ระโยชน์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
ศูนยข์อ้มูล (Data Center) และคลาวดค์อมพิวต้ิง 
(Cloud Computing) 

- กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 

บริษทั เซล่าร์ คอนซลัต้ิง จ  ากดั - กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 2560 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - ปัจจุบนั 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

- ท่ีปรึกษา 2560 - ปัจจุบนั 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับ 
การปรับเปล่ียนตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- กรรมการ 2560 - ปัจจุบนั 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเศรษฐศาสตร์ 2560 - 2561 
คณะกรรมการก ากบัส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั - ประธานกรรมการ 2560 - 2561 
บริษทั เอน็เตอร์ โซลูชัน่ จ  ากดั - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - 2561 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการ 2557 - 2561 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 2556 - 2560 
 - รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 2553 - 2556 
 - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์าร 2546 - 2560 
บริษทั กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลย ีกรุ๊ป จ ากดั - ประธานกรรมการ 2559 - 2560 
บริษทั บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จ  ากดั - กรรมการ 2559 - 2560 
บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั - ประธานกรรมการ 2557 - 2559 
บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั - กรรมการ 2556 - 2560 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2556 - 2559 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั - ประธานกรรมการ 2556 - 2557 
บริษทั แฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย จ ากดั - ประธานกรรมการ 2555 - 2556 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 23 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2548 
อายุ 73 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

Banker Trust, New York, USA 
- Corporate Finance Training  Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 2549 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ 2545 - ปัจจุบนั 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2534 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2548 - 2556 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 23 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2552 
อายุ 62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 5/2550 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยติุธรรม 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
สมาคมธนาคารไทย - กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบนั 
 - รองประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั - ประธานกรรมการ 2556 - ปัจจุบนั 
 - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

- ประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบนั 
- ประธานกรรมการ 2552 - ปัจจุบนั 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2555 - ปัจจุบนั 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
 ผูจ้ดัการใหญ่ 

2554 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร 2552 - ปัจจุบนั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - ประธานกรรมการ และ 

 ประธานกรรมการบริหาร 
2554 - ปัจจุบนั 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 23 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
สมาคมธนาคารไทย - ท่ีปรึกษา  2559 - 2561 
 - กรรมการ 2554 - 2559 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - ท่ีปรึกษานายกสมาคม 2558 - 2560 
 - กรรมการ และอุปนายกสมาคม 2554 - 2558 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการ 2557 - 2559 
 

บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธาน
 กรรมการบริหาร 

2553 - 2557 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แต่งตั้งและเปล่ียนแปลง
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงเปล่ียนแปลงช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการก ากับ 
ความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แทนนายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 นายธีรนนัท์  ศรีหงส์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง แทนนายศุภเดช  พูนพิพฒัน์ ท่ีส้ินสุดการด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 แต่งตั้งนายปริญญา หอมเอนก ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัความเส่ียง 

 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  ส้ินสุดการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 23 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นายก าธร  ตนัตศิิริวฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง เลขานุการบริหารความเส่ียง และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ สายการเงนิ 

อายุ 56 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A. in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA 

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

CFA Institute 
- CFA Program ปี 2544 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti Corruption for Executives) 
- หลกัสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 9 (IFRS 9)  
ต่อกลุ่มธนชาต 

- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559 
KPMG 
- หลกัสูตรการจดัประเภทสินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีใหม่ (IFRS 9) 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
- หลกัสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
IMC   Institute 
- หลกัสูตร Blockchain 2017: Unlocking Internet of Value 
NYC Management Company Limited 
- TFRS ใหม่ ท่ีตอ้งรู้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั - รองประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั - รองประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ  ากดั - กรรมการ  2559 - ปัจจุบนั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร  

 และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2557 - ปัจจุบนั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ผูอ้  านวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเส่ียง

 และตลาดทุน 
2550 - 2556 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั - ประธานกรรมการ 2559 - 2561 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2559 - 2561 
 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 23 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
หมายเหตุ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปล่ียนแปลงช่ือเป็นคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 23 

นายวชัระ  เพิม่พทิกัษ์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานธุรกจิ 
อายุ 57 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่  
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั - กรรมการ 2550 - ปัจจุบนั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั - กรรมการ 2549 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั - รองประธานกรรมการ 2559 - 2561 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั - รองประธานกรรมการ  

- รองประธานกรรมการบริหาร 
2559 - 2561 
2549 - 2561 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานพฒันาสินทรัพย ์ 2555 - 2558 
บริษทั โอเวนเดล จ ากดั - กรรมการ 2555 - 2556 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - กรรมการ  2554 - 2558 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - คณะกรรมการการลงทุน 2550 - 2558 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 23 

นางธนวนัต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  
อายุ 53 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (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   

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่  
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ  ากดั - กรรมการ  2559 - ปัจจุบนั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2553 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 2555 - 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 23 

เลขานุการบริษัท 

นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และรองผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการองค์กร 

อายุ 55 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560 
- 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 จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่ี 1/2557 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - กรรมการชมรมเลขานุการบริษทัไทย  2557 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 2550 - 2557 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี  

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 23 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 - 2561 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 
 

ล าดบั รายนาม ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 

ที่ถือ ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2561 

จ านวนหุ้น 

ที่ถือ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2560 

จ านวนหุ้น 

ที่เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)  

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ  
(ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2 นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3 นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4 นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5 นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

6 นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7 นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

8 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10 นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11 นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

12 นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)                หนา้ 20 จาก 23 

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 
 

รายนาม ทุนธนชาต 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
นายบนัเทิง ตนัติวทิ XXX XXX         XXX XXX X X X X 

นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ XX /// B XX /// XXX /// XXX       XX /// X X X   

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ X                

นายธีรพจน ์ วชัราภยั X                

นายปริญญา หอมเอนก X                

นายวชิิต ญาณอมร X                

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ X  X /              

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X //               

นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ X / C X / A XX //  XXX /// XXX /// XXX ///          

นายก าธร ตนัติศิริวฒัน ์ E   X /    XX XX X       

นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ F       X X        

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ F   X      X       

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 

  /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

  A ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ C รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  D กรรมการผูจ้ดัการ E ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ F ผูอ้  านวยการอาวุโส 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)                หนา้ 21 จาก 23  

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 
 

รายนาม 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

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 
นายบนัเทิง ตนัติวทิ X X                        

นายศุภเดช พนูพิพฒัน์   XXX XXX                      

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ     X X X                   

นายธีรพจน ์ วชัราภยั        X X X D                

นายปริญญา หอมเอนก           X / X / XXX /             

นายวชิิต ญาณอมร              X X X X X        

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์                   X X X XXX X X D  

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป                         X 

นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ                          

นายก าธร ตนัติศิริวฒัน ์                          

นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์                          

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้                          

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 

  /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

  A ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ C รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  D กรรมการผูจ้ดัการ E ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ F ผูอ้  านวยการอาวุโส 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)            หนา้ 22 จาก 23 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย  

1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 
2. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 7. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั 
3. บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 8. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 
4. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 9. บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จ ากดั 
5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  
  

บริษัทร่วม  

10. บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)  
  

บริษัททีเ่กีย่วข้อง  

11. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 26. บริษทั อินเทลลิเจนท ์ดาตา้ อนาไลติค จ ากดั 

12. บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ ากดั 27. บริษทั ไซเบอร์ตรอน จ ากดั 
13. บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 28. บริษทั เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ ากดั 
14. บริษทั ดีบุก จ ากดั 29. บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 
15. บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จ ากดั 30. บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
16. บริษทั บี.ว.ี โฮลด้ิง จ ากดั 31. บริษทั อมรชีวนิ จ ากดั 
17. บริษทั แหลมไทร วลิเลจ็ จ ากดั 32. บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จ ากดั 
18. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 33. บริษทั นวทวปี จ ากดั 
19. บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จ ากดั 34. Arcel Capital Company Limited 
20. บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 35. บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั 
21. บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 36. บริษทั เดอะมอลล ์ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ์ จ ากดั 
22. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 37. บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั 
23. บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จ ากดั 38. บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ ากดั 
24. บริษทั ย.ูว.ีเอส.พี. จ ากดั 39. บริษทั เซล่าร์ คอนซลัติ้ง จ ากดั 
25. บริษทั ที.ว.ีว.ีเอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 40. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)            หนา้ 23 จาก 23 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

บริษทัย่อยท่ีมีนัยส าคญัท่ีมีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปี 2561 มี 2 บริษทั คือ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

รายช่ือกรรมการ ธนาคารธนชาต ธนชาตประกนัภัย 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ XXX  

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

3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ X  

4. นายณรงค ์ จิวงักรู X  

5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ X  

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ X  

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ X  

8. นายวอลเตอร์ ทสั X  

9. นายอเลก็ซานเดอร์ ไคว เลพ็ ชอย X  

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X //  

11. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ X / A XX // 

12. นายวลิเลียม จอร์จ ซาอิด X / B  

13. นายประพนัธ ์ อนุพงษอ์งอาจ  X 

14. นายพีระพฒัน ์ เมฆสิงห์ว ี  X / 

15. นายจุลสิงห์ วสนัตสิงห์  X 

16. นายวเิชียร เมฆตระการ  X 

17. นายพิรัส ประดิษฐวณิช  X 

18. นายสุนนัท ์ อมัหิรัญ  X 

19. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์  X / 

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 
    ///    ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
    A     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ C รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 
 
 

 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  2 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 11 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 
(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 

นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ   
ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ แลว้ - 

นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์   
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคดัสรรประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ แลว้ - 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี   
รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ แลว้ - 

 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ  
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ แลว้ - 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

ดร.ธนชาต ินุ่มนนท์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

53 Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland,  
New Zealand 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

กรรมการอิสระ 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 

 Master of Engineering (Electrical and Electronic),  
University of Auckland, New Zealand 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

   
2559 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

5 เมษายน 2560     2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
  การอบรมภายนอก   2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
5 เมษายน 2560 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561 

   
2556 - ปัจจุบนั 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

 
บริษทั ไอเอม็ซี เอา้ทซ์อร์สซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

  - หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560 

   
2556 - ปัจจุบนั 

หน่วยงานอ่ืน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

  - หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่น 25/2559 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 
 
การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 

  2558 - 2560 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

นายณรงค์ จวิงักูร 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

74 Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

ประธานกรรมการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ี 
 บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  
การอบรมภายนอก 

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

กรรมการอิสระ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 3/2561 

   
2548 - 2557 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการ 

 
บริษทั หม่อมไฉไล ดีเวลลอพเมน้ท ์จ ากดั 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
22 เมษายน 2545 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
5 เมษายน 2559 

 - หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  
รุ่น 4/2560 

- หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
- หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 1/2559 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่น 23/2559 
- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2559 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

รุ่น 3/2555 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

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

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

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
- หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 
- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุ่น 2/2551 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 1/2550 
- หลกัสูตร Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) 

รุ่น 1/2550 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2546 
- หลกัสูตร Director Examination รุ่น 11/2546 
Pennsylvania State University 
- Advanced Executive Development Program ปี 2530 
Rochester Institute of Technology 
- Financial Management Program ปี 2529 
Asian Institute of Management 
- Management Development Program ปี 2525 
 
การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
- หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 
- หลกัสูตรการพฒันามาตรฐานงานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของ 

ประเทศไทย ปี 2560 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives ปี 2557 

 
 
 
 
 
 

       



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
กรรมการตรวจสอบ 

72 Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,  
Universidad Complutense de Madrid, Spain 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

กรรมการก ากบัความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 
 

 Diplome d’Etudes Superieurers (Economic Integration),  
Universite de Nancy, France 

Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, 

   
2559 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการอิสระ 

 
บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
26 มีนาคม 2552 

  Universidad Complutense de Madrid, Spain 
อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  2556 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน)  

 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
5 เมษายน 2559 

  
การอบรมภายนอก 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  2556 - ปัจจุบนั 
2539 - ปัจจุบนั 
2539 - 2556 

ประธานกรรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548   2551 - ปัจจุบนั 
2534 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

  การอบรมภายใน   2550 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จ ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 

- หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 
   

2550 - 2559 
บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 

      หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ 
กรรมการตรวจสอบ 

59 Master of Business Administration, Management,  
Wagner College, Staten Island, New York, USA 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการอิสระ 

 การอบรมภายนอก 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

   
2559 - ปัจจุบนั 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
บริษทั เอเอม็เอ แมเนจเมนท ์แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั 

  - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)   2545 - 2558 General Manager บริษทั เป๊ปซ่ีโค เซอร์วิสเซส เอเชีย จ ากดั 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก:   รุ่น 28/2561   2545 - 2558 General Manager บริษทั เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากดั 
5 เมษายน 2560 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
5 เมษายน 2560 

 - หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
รุ่น 3/2561 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560 
 
การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
- หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

        



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

นายร็อด ไมเคลิ เรโนลด์ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

61 Master of Business Administration, The Schulich School of Business, 
York University, Toronto, Canada 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

กรรมการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 Bachelor of Science in Engineering, Queen’s University, Ontario, 
Canada 

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   
การอบรมภายนอก 

   
2561 - ปัจจุบนั 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
Director 

 
BG2.1 Limited 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก:     2560 - ปัจจุบนั Director Bouldergate Limited 
15 มกราคม 2556  Euromoney Training   2559 - ปัจจุบนั Director Aileron Project Limited 
  - Euromoney Asia Corporate Governance Program ปี 2555   2552 - ปัจจุบนั Director Logarithmics Company Limited 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด:     2526 - 2559 Various executive positons The Bank of Nova Scotia  
25 เมษายน 2561  การอบรมภายใน   2555 - 2558 Senior Independent Director C.H. Bailey Public Company Limited 
  - หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561   2552 - 2556 Director Tulsa Inspection Resources Limited Liability Company 
  - หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560    หน่วยงานอ่ืน 

ไม่มี 
 

นายวอลเตอร์ ทัส 
กรรมการ 

47 Master of Arts, Economics and Business Administration,  
Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  Bachelor of Commerce – Economics, Hogeschool voor Economicshe 
Studies, Amsterdam, The Netherlands 

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
1 มีนาคม 2558 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
5 เมษายน 2559 

  
การอบรมภายนอก 
The Hong Kong Institute of Bankers 
- RegTech: Harnessing Behavioural Science and AI for Risk 

Management and Performance Optimisation ปี 2561 

   
2561 - ปัจจุบนั 
2559 - 2561 
 
2557 - 2559 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
Head, Asia Pacific, Global Banking and Markets 
Chief Operating Officer & CFO, Global Banking and 

Markets 
Vice President, CFO & Corporate Development  

 
The Bank of Nova Scotia, Asia Pacific 

  - Fighting Corruption: Challenges Confronting Bank Directors    2560 - ปัจจุบนั Director The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore 
   ปี 2560   2559 - ปัจจุบนั Director Scotia Securities Asia Limited 
  - Regulator’s Perspective – Account Opening, KYC   2557 - ปัจจุบนั Director Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong 
   Information Collection and Financial Inclusion ปี 2559   2554 - 2557 Vice President, Strategic Transactions and Review The Bank of Nova Scotia 
  - 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 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

- Corporate Governance for AIs ปี 2557 
การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
- หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 

นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย 
กรรมการ 

62 High School, Raimondi College, Hong Kong 
Hong Kong Certificate of Education, Raimondi College,  

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 
 

ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

  Hong Kong    บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
1 มกราคม 2561 

 การอบรมภายนอก 
The Bank of Nova Scotia  
- The Fundamentals of Coaching Excellence ปี 2550 

   
2550 - 2560 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
Vice President & Regional Head, Global Wholesale 

Operations 

 
The Bank of Nova Scotia, Asia Pacific, Hong Kong 

 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
1 มกราคม 2561 

 The Institut Bank-Bank Malaysia  
- Law of Negotiable Instruments ปี 2531 
 
การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

นายวลิเลียม จอร์จ ซาอิด 
กรรมการบริหาร 

46 Master of Business Administration, Queen’s University, Kingston, 
Canada 

ไม่มี ไม่มี  
2560 - ปัจจุบนั 

กลุ่มธนชาต 
กรรมการ 

 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  Bachelor of Commerce, Dalhousie University, Nova Scotia,   2559 - 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการ, Chief Administrative Officer ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

  Canada    บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 

 การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
- หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560 

   
2558 - 2559 
2554 - 2558 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
Managing Director, Structural Cost Transformation 
Managing Director and Head of Greater China 

 
Scotiabank 

5 สิงหาคม 2560 
  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด: 
5 สิงหาคม 2560 

 - Anti-Bribery & Anti-Corruption ปี 2560 
- Development of Anti-Corruption Standards of Thailand ปี 2560 
- Understanding Global Sanctions ปี 2560 
 - Crucial Conversations (Executive Briefing) ปี 2560 
- Volcker Rule Fundamentals and Proprietary Trading ปี 2560 
- Anti-Money Laundering and Terrorism and Proliferation of 

Weapons of Mass Destruction Financing ปี 2560 
- Leadership Transformation ปี 2560 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

        



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

นายอนุวตัร์ิ เหลืองทวกีุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย

และลูกคา้ธุรกิจขนาดเลก็ 
 

55 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
การอบรมภายนอก 

ไม่มี ไม่มี  
2560 - 2561 
 
2552 - 2560 

กลุ่มธนชาต 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ย 

และธุรกิจขนาดเลก็ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธ์การเงิน 

 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
1 มิถุนายน 2552 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559 

  2555 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร How to the Measure the Success of Corporate Strategy 
(HMS) รุ่น 4/2557 

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 

   
2559 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั 

(มหาชน) 
   (SFE) รุ่น 3/2552 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 
   บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ไม่มี 
 

  - หลกัสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT)  

รุ่น 11/2561 
 
การอบรมภายใน 
- หลกัสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

นายเซียด เอิล-โฮส 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

63 Master of Business Administration, The American University of 
Beirut, Lebanon 

ไม่มี ไม่มี  
2558 - ปัจจุบนั 

กลุ่มธนชาต 
รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารความเส่ียง     2556 - 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริหารความเส่ียง ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก:  

 การอบรมภายนอก 
The Bank of Nova Scotia 

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

12 กุมภาพนัธ์ 2558  - Canadian Securities Course  
- Anti-Corruption 

   
2551 - 2556 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
Vice President 

 
The Bank of Nova Scotia 

  - Anti-Money Laundering  
- Operational Risk 
- Integrity and Privacy 
- Global Sanctions 
- Information and Cyber Security 
- Managing High Risk Customers 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

 
 

       



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

นายประพนัธ์ อนุพงษ์องอาจ 
กรรมการก ากบัความเส่ียง 

55 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี  
2553 - ปัจจุบนั 

กลุ่มธนชาต 
กรรมการ 

 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

  2557  2559 
2553 - 2557 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีมี

หลกัประกนัและธุรกิจเงินฝาก 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 กนัยายน 2559     2553 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
  การอบรมภายนอก 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

  - หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)  
รุ่น 22/2557 

   บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ไม่มี 

 

  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2556 
สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- โครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่น 19/2553 
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและ

การลงทุน (วธอ.) รุ่น 5/2561 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

ดร.สุทัต จติมั่นคงสุข 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั 
 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 

57 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาองักฤษ สถาบนัการศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี  
2560 - 2561 
2556 - 2560 
 
2555 - 2556 

กลุ่มธนชาต 
รองกรรมการผูจ้ดัการ Chief Digital Officer 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจลูกคา้ขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม 
ผูอ้  านวยการอาวุโส บริหารธุรกรรมการเงิน 

 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

16 เมษายน 2560 
 

 การอบรมภายนอก 
Financial Planner Association of Singapore (FPAS) 

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

  - Certified Financial Planner (CFP) ปี 2550    บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ไม่มี 

 

      หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 

       



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

นายวจิกัษณ์ ศิริแสร์ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

59 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตลาดการเงินและ
บริหารการเงิน 

 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
การอบรมภายนอก 

   
2549 - 2561 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
Senior Vice President, Business Assessment and Control 

 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
1 มีนาคม 2561 

 Standard Chartered Bank 
- Asset and Liability Management  

   บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ไม่มี 

 

  EUROMONEY 
- Credit Derivatives 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

นางภติตมิาศ สงวนสุข 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธ์การเงิน 

54 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมภายนอก 

ไม่มี ไม่มี  
2560 - 2561 
2559 - 2560 
2557 - 2559  

กลุ่มธนชาต 
ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานกลยทุธ์การเงิน 
ผูอ้  านวยการอาวุโส วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน 
ผูอ้  านวยการอาวุโส บญัชี 

 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก:  
16 มิถุนายน 2561 

 ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน 
- ประกาศนียบตัร Strategic CFO in Capital Markets Program  

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

   ปี 2559 
The Bank of Nova Scotia, Canada 

   บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ไม่มี 

 

  - IFRS Update ปี 2556    หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

นายสุวทิย์ เอือ้ปิยะชาต ิ
ผูอ้  านวยการอาวุโส บญัชี 

44 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
บญัชีมหาบณัฑิต (บญัชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี ไม่มี  กลุ่มธนชาต 
ไม่มี 

 

 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
23 กรกฎาคม 2561 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
2560 - 2561 
2559 - 2560  

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ผูอ้  านวยการ กลุ่มการเงิน 
ผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร กลุ่มควบคุมดา้นการเงิน 

 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

      
2559 - 2561 

บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั 

     2555 - 2559 Vice President ธนาคารซิต้ีแบงก์ 
      หน่วยงานอ่ืน 

ไม่มี 
 

 
 
 
 

       



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังแรก / 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวตักิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
ธนาคาร 
ธนชาต 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร 

นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์ 
รักษาการ ผูอ้  านวยการอาวุโส 

44 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี  
2559 - ปัจจุบนั 

กลุ่มธนชาต 
ผูอ้  านวยการ วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ 

 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน 
 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก: 
17 กนัยายน 2561 

 วิศวกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ไม่มี 

 

  การอบรมภายนอก 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- หลกัสูตร CFO in Practice ปี 2560 

   หน่วยงานอ่ืน 
ไม่มี 

 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ธนาคารธนชาตมีการเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มูลปรากฏตาม “ส่วนท่ี 2-8 โครงสร้างการจดัการ” 
 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎบัิติงานของบริษทัฯ 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 3 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

นางสาวศิรินทร  พญาพรหม รองผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 51 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการนวตักรรม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

- ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 

- ความรู้ดา้นธุรกิจและมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับงานตรวจสอบ 
- Risk Based Audit 
- AML/CFT for Internal Auditor 
ชมรมผูต้รวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบนัการเงิน 
- แนวทางการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในสถาบนัการเงินในยคุดิจิทลั 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- การต่อตา้นการทุจริต: การท างานร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ ปี 2560 (Anti-Corruption: 

Synergy to Success) 
-    การปรับเปล่ียนแนวทางการตรวจสอบภายใตย้คุดิจิทลั 
-    Transforming IA for the Digital Age 
-    Adaptation of Non-IT Auditor in Digital Era 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ตรวจสอบส านกังานเครือข่าย 

 และรายยอ่ย 
2556 - 2557 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี  

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 3 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

นายกติตชัิย สิงหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและข้อบังคบั ธนาคารธนชาต 

อายุ  47 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การระหวา่งประเทศและการทูต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

SMBC Singapore 
- Asia Pacific Compliance Executive ปี 2561 
สมาคมธนาคารไทย 
- กฎหมายหลกัทรัพยส์ าหรับผูบ้ริหารงาน Compliance ปี 2560 
- กฎหมายหลกัทรัพยส์ าหรับผูบ้ริหารงาน Compliance ปี 2558 
Citibank Thailand 
- Digital Bank Compliance Workshop ปี 2560 
- Citi Leader Program ปี 2559 
- Fraud Workshop ปี 2558 
- Talent Identification and Retention Workshop ปี 2558 
- Building and Management Upward Relationship ปี 2557 
- AML, Sanctions and Anti-Bribery Corruption ปี 2555 
- Asia Pacific Regulatory Compliance Workshop ปี 2547 
Citibank Singapore 
- Asia Pacific Head of Compliance Workshop ปี 2559 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- กฎหมายหลกัทรัพยส์ าหรับผูป้ระกอบธุรกิจนายหนา้ คา้ และจดัจ าหน่ายตราสารแห่งหน้ี  

ปี 2556 
สมาคมผูค้า้ตราสารหน้ี 
- การคา้ตราสารหน้ี หลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหาร Compliance ปี 2555 
Bank of China, New York City 
- Risk Management and Anti-Money Laundering ปี 2546 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการธนาคารกลางเพื่อนายธนาคารพาณิชย ์ปี 2541 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Senior Vice President, the Country Compliance Head 2561 

Citibank N.A. Thailand - Senior Vice President, Regulatory Compliance Head 
- Vice President, Head of Consumer Bank Compliance 

2557 - 2561 
2549 - 2557 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี  

 



เอกสารแนบ 4 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

เอกสารแนบ  4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มี - 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  5 

ค าย่อ 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 2 

ค าย่อ 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัฯ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) บล. ธนชาต 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั บลจ. ธนชาต 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธนชาตประกนัภยั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) เอม็บีเค ไลฟ์ 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 

ราชธานีลิสซ่ิง 
อาร์ทีเอน็ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั บบส. เอน็เอฟเอส 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั บบส. แมก๊ซ์ 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั บบส. ทีเอส 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จ ากดั เนชัน่แนลลีซซ่ิง 
บริษทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ธนชาตเทรนน่ิง 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ธนชาตโบรกเกอร์ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จ ากดั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั ทีเอม็ โบรคเกอร์ 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จ ากดั เอม็ทีเอส 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย สโกเทียแบงก ์
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) บมจ. เอม็บีเค 
บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บมจ. พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน กองทุนฟ้ืนฟฯู 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลท. 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั คปภ. 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช. 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส านกังานอีวาย 
พระราชบญัญติั พ.ร.บ. 
สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สหรัฐฯ 
สปป. ลาว 

  



444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท 0 2217 8000  โทรสาร 0 2217 8312

Thanachart Contact Center 1770

www.thanachart.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107536000510
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