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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 13 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

ก่อนวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ึงบริษทัในกลุ่มธนชาตจดัแบ่งประเภท
การประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ธุรกิจประกนั ธุรกิจให้เช่าซ้ือ และธุรกิจลีสซ่ิง และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจ
บริการ และธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลกั จึงถือไดว้่าเป็นกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน 
ครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการด าเนินงานอยา่งชดัเจน และด าเนินธุรกิจอยา่งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของช่องทางการ
ใหบ้ริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผา่นเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาตเป็นหลกั โดยสามารถกล่าวถึง
การประกอบธุรกิจแต่ละบริษทัได ้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) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์การเป็นผูอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และการให้บริการออกแบบการลงทุน และไดป้ระกอบ
ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบบ ส-1 (Full Service) โดยประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
และการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

4. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งธนาคารธนชาต (ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 75) 
กบัธนาคารออมสิน (ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงถือเป็นบริษทัท่ีให้บริการค าแนะน าได้อย่างครบวงจร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 
ธันวาคม 2562 ธนาคารธนชาตไดข้ายหุ้นใน บลจ. ธนชาต ให้แก่ พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ ลิมิเต็ด (Prudential 
Corporation Holdings Limited) คิดเป็นร้อยละ 25.1 จากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดท่ีร้อยละ 75 และธนาคารออมสินตกลงท่ีจะ
ขายหุน้ทั้งหมดร้อยละ 25 ใน บลจ. ธนชาต ให้แก่ พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ ลิมิเต็ด ปัจจุบนั บลจ. ธนชาต มีผูถื้อหุ้น
อนัประกอบไปดว้ย พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ โฮลด้ิงส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50.0999 กบัธนาคารธนชาตถือหุ้นใน
อตัราร้อยละ 49.9 และพรูเด็นเชียล โฮลด้ิงส์ ลิมิเตด็ (Prudential Holdings Limited) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 0.0001 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 13 

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 
และองคก์รทัว่ไป โดยผ่านช่องทางการขายของบริษทั ประกอบดว้ย ช่องทางการขายตรงผ่านพนกังานของบริษทั ช่องทางการ
ขายผ่านนายหนา้ประกนัภยั (Broker)  ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ และนายหนา้รายอ่ืน ๆ  
ในอุตสาหกรรม ช่องทางการขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ และช่องทางการขายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต
หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต 

7. บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือสัญญาเช่า 
การเงินในตลาดรถยนต์ทั้ งใหม่และเก่า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และมุ่งเน้นรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถกระบะ  
รถแท็กซ่ี รถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ รวมถึงประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลีสซ่ิงท่ีเป็นธุรกิจหลกัของราชธานีลิสซ่ิง 

8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด  ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร   

9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ของสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคาร
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมาบริหาร 

11. บริษัท ธนชาต เอสพวี ี1 จ ากดั ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยจดัตั้งข้ึนเพ่ือเขา้ซ้ือหุน้ราชธานีลิสซ่ิงจากธนาคารธนชาต 
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

12. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยจดัตั้งข้ึนเพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง ธนชาตเทรนน่ิง รักษาความปลอดภยั สคิบ 
เซอร์วสิ และธนชาตแมเนจเมน้ทจ์ากธนาคารธนชาต ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสนับสนุน ได้แก่ 

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 และปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าและท่ีปรึกษาด้านประกันวินาศภยั และประกันชีวิต  
โดยด าเนินธุรกิจให้ค  าแนะน า และน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัภยัดา้นการเงิน ประกนัภยัดา้นความรับผิด 
และอ่ืน ๆ รวมถึงการประกันชีวิตให้กับลูกคา้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและบุคคลทั่วไป อีกทั้ งให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับ 
การบริหารความเส่ียงและการจดัการสินไหม รวมทั้งใหบ้ริการต่อภาษีรถยนตป์ระจ าปี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 13 

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

5. บริษัท ท ีเอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยัและนายหนา้ประกนัชีวิต โดยแนะน าหรือ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้าของกลุ่มเอ็มบีเค กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธนชาต  
กลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัผูถื้อหุน้ โดยไม่รวมถึงธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต และการจดั
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต บริษทัในกลุ่มเอ็มบีเค คู่คา้ พนกังานของบริษทัคู่คา้ 
และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเป็นนายหนา้ประกนัภยัหรือตวัแทนประกนัภยั 

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 

การเปลีย่นแปลงกลุ่มธุรกจิตั้งแต่วนัที ่3 ธันวาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ 1) ซ้ือหุน้ท่ีปรับโครงสร้างธุรกิจจากธนาคารธนชาต 2) ขายหุ้นสามญัของ
ธนาคารธนชาตท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย และ 3) ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทยตาม
แผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ท าให้บริษทัฯ ไม่ไดมี้สถานะเป็นบริษทัแม่ของธนาคาร 
ธนชาตและกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาตอีกต่อไป  

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 
20.12 โดยมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่อีก 2 ราย คือ ING และกระทรวงการคลงั ท่ีถือหุ้นธนาคารทหารไทยร้อยละ 23.03 และ 21.73 
ตามล าดบั โดยผูถื้อหุ้นใหญ่ทั้ง 3 ราย ไดส่้งตวัแทนร่วมเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทย เพ่ือร่วมกนัก ากบัดูแลการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคารทหารไทยต่อไป โดยบริษทัฯ จะมีรายไดห้ลกัมาจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย นอกจากน้ี บริษทัฯ  
ยงัคงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. อยูใ่นกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) และหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking) ตามเดิม โดยเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ซ่ึงมีขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัและขนาด
ของบริษทัย่อยอ่ืน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทั้งขอ้บงัคบัของ ตลท.  
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีบริษทัในกลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

กลุ่มธุรกจิหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์การเป็นผูอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และการให้บริการออกแบบการลงทุน และไดป้ระกอบ
ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบบ ส-1 (Full Service) โดยประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
และการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 13 

กลุ่มธุรกจิประกนั 

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

2. บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ โดยใหบ้ริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล 
รับประกนัชีวติกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน ตลอดจนความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ ส าหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั 
และองคก์รทัว่ไป โดยผ่านช่องทางการขายของบริษทั ประกอบดว้ย ช่องทางการขายตรงผ่านพนกังานของบริษทั ช่องทางการ
ขายผ่านนายหนา้ประกนัภยั (Broker)  ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ และนายหนา้รายอ่ืน ๆ  
ในอุตสาหกรรม ช่องทางการขายผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ และช่องทางการขายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต
หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตธ้นาคารธนชาต 

3. บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ากัด  ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  
โดยแนะน าหรือน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้าของกลุ่มเอ็มบีเค กลุ่มลูกค้าของบริษัท 
ในกลุ่มธนชาต กลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทผู ้ถือหุ้น โดยไม่รวมถึงธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยซ่ึงอยู่ภายใต ้
ธนาคารธนชาต และการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธนชาต บริษทัในกลุ่มเอ็มบีเค คู่คา้ พนกังานของ
บริษทัคู่คา้ และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเป็นนายหนา้ประกนัภยัหรือตวัแทนประกนัภยั 

4. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการงานดา้น Back Office และ Business Support แก่บริษทั 
ในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ของสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคาร
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมาบริหาร 

กลุ่มธุรกจิลงทุน แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจลีสซ่ิงและธุรกิจอ่ืน ดงัน้ี 

ธุรกจิลสีซ่ิง 

1. บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือสัญญาเช่า 
ทางการเงิน ในตลาดรถยนตท์ั้งใหม่และเก่า ประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล และมุ่งเนน้รถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถกระบะ  
รถแท็กซ่ี รถหวัลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ รวมถึงประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลีสซ่ิงท่ีเป็นธุรกิจหลกัของราชธานีลิสซ่ิง โดยถือผา่นเอสพีว ี1 

2. บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด  ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต 
รวมทั้งประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยัและประกนัชีวิตตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยปัจจุบนัจะให้บริการ
แก่ลูกคา้ของราชธานีลิสซ่ิงเป็นหลกั 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 13 

ธุรกจิอืน่ 

ธุรกิจอ่ืน ได้แก่ 1) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากัด 2) บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 3) บริษัท  
รักษาความปลอดภัย สคบิ เซอร์วิส จ ากัด และ 4) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ท่ีถือผ่านเอสพีวี 2 ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีรับโอนมาจากธนาคารธนชาต เป็นกลุ่มบริษทัท่ีจะไม่มีการประกอบกิจการใหม่ โดยจะด าเนินการเลิกบริษทัและช าระ
บญัชีในท่ีสุด 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1) บริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีถืออยู ่
 2) บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ  ากดั และบริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

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 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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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
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
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ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต พร้อมหยดุการประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 
ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นธนาคาร 
นครหลวงไทยท่ีประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นไดก่้อนท่ีจะท าการเลิกบริษทั โดยมีผูถื้อหุ้นจ านวนหน่ึงไดเ้สนอขายหุ้น
ธนาคารนครหลวงไทยให้กบัธนาคารธนชาต ท าให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งส้ินคิดเป็น 
ร้อยละ 99.98 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ 
จ ากดั (มหาชน)” และเลิกบริษทั เม่ือเดือนธันวาคม 2554 และไดท้ าการจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2558 

การขายหุ้นธนาคารธนชาตและการเข้าซื้อหุ้นธนาคารทหารไทย เพือ่รวมกจิการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย 

ดว้ยบริษทัฯ สโกเทียแบงกแ์ละธนาคารทหารไทย ไดด้ าเนินการโดยสมคัรใจในอนัท่ีจะรวมกิจการของธนาคารธนชาตและ
ธนาคารทหารไทยเขา้ด้วยกันตามนโยบายท่ีรัฐให้การสนับสนุน โดยการรวมกิจการของธนาคารทั้งสองแห่งจะท าให้เกิด
ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ  
สร้างประสิทธิภาพในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บัลูกคา้ไดค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดดี้ข้ึน และสามารถสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเพ่ิมความมัน่คงและเสถียรภาพ
ให้แก่ระบบสถาบนัการเงิน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ของภาคประชาชนท่ีมีต่อระบบสถาบนัการเงินไทย โดยธนาคาร 
ท่ีจะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (Merged Bank) จะมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ ING 
กระทรวงการคลงั และบริษทัฯ 

โดยมีการด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดการรวมกิจการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1. การด าเนินการก่อนการรวมกจิการ 

ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตไดเ้สนอขายหุ้นสามญัทั้งหมด 
ท่ีถืออยู่ในบริษทัย่อยและบริษทัอ่ืนบางบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น และธนาคาร
ทหารไทยจะท าการเสนอซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตจากผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และเสนอขายหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย โดยไดด้ าเนินการซ้ือขายหุ้นเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 เป็นผลให้
บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.12 และถือหุ้นในบริษทัยอ่ยบางบริษทัท่ีรับโอนมา
จากธนาคารธนชาต 

2. การรวมกจิการ 

ธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาตจะพิจารณาร่วมกัน เพ่ือด าเนินการรวมกิจการทั้ งสองธนาคารเป็นธนาคาร 
แห่งเดียว โดยท าการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด (Entire Business Transter: EBT) ของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคาร 
ทหารไทย ซ่ึงจะมีการเปล่ียนช่ือธนาคารทหารไทยต่อไป โดยจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2564 ซ่ึงธนาคารธนชาตจะหยดุ
ประกอบกิจการ คืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์เลิกบริษทัและช าระบญัชีต่อไป 

เหตุการณ์ส าคญัในปี 2562 

  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 1,833 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเม่ือ
รวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือเดือนตุลาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท หรือจ านวน 1,165 ลา้นบาท รวมเป็น
จ านวนเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลประกอบการของปี 2561 ทั้งส้ินหุน้ละ 2.60 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,998 ลา้นบาท 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 13 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรกของ 
ปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี  
4 ตุลาคม 2562 และมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ข้ึนเพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาตและ
ธนาคารทหารไทย พร้อมทั้งขออนุมติัการด าเนินการท่ีส าคญัในการปรับโครงสร้างธุรกิจและการรวมกิจการ โดยท่ีประชุมมีมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือแจง้ ตลท. ของบริษทัฯ ท่ี ธช.สลอ. 128/2562 เร่ือง แจง้มติการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2562 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อมาในระหวา่งวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดท้ ารายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1) ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีธนาคารธนชาตเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต (ส่วนท่ีธนาคารธนชาตเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย  
บริษทัฯ รับซ้ือไวเ้พ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาตตามแผนงาน) 

 2) ขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย 

 3) ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย 

 4) ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนบางบริษทัจาก Scotia Netherlands Holding B.V. ภายหลงัการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต  

 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือแจง้ ตลท. ของบริษทัฯ ท่ี ธช.สลอ. 167/2562 เร่ือง แจง้ราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้
ส าหรับการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนท่ีธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน 
การถือหุ้น ราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้สาหรับการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ราคาซ้ือขายส าหรับการซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้ส าหรับการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัย่อยและ
บริษทัอ่ืนบางบริษทัภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และก าหนดวนัท าการซ้ือขาย ลงวนัท่ี 
2 ธนัวาคม 2562 ส่งผลให้บริษทัฯ ถือหุ้นธนาคารทหารไทย คิดเป็นร้อยละ 20.01 จึงท าให้ธนาคารทหารไทยมีสถานะเป็น 
บริษทัร่วมของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะรับรู้ก าไร/ขาดทุนของธนาคารทหารไทยผ่านรายการส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 จากการท ารายการซ้ือขายหุน้เม่ือวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14,000 ลา้นบาท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ  
แนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกินดงักล่าว ดงัน้ี 

 1) อนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท โดยมีจ านวนหุ้นท่ีซ้ือคืน
จ านวนไม่เกิน 97,045,970 หุน้ และมีราคาซ้ือหุน้คืนต่อ 1 หุน้ ไม่เกินราคาเฉล่ียของวนัท าการก่อนวนัซ้ือหุน้คืนท่ีมีการปรับราคา
หลกัทรัพยใ์หเ้ป็นช่วงราคาหลกัทรัพยถ์ดัไป บวกดว้ย 2 ช่วงราคาหลกัทรัพย ์

 2) อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี  
16 มกราคม 2563 
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รางวลัในปี 2562 

 ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลัคุณภาพระดบัสากล “ธนาคารยอดเยี่ยมดา้นสินเช่ือรถยนตแ์ห่งปี” (The Best Automobile 
Lending Product of the Year) จากงานมอบรางวลั The Asian Banker International Excellence in Retail Financial Service 
Awards 2019 เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนันบัตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา ซ่ึงจดัข้ึนโดย The Asian Banker นิตยสารชั้นน าดา้นการเงิน 
การธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมคอนราด ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลั “The Asset Triple A Country Awards 2018” ประเภท Best Bond จากความส าเร็จใน 
การจ าหน่ายพนัธบตัรสกุลเงินบาท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั ของกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มูลค่า 14,000 ลา้นบาท และประเภท Best Corporate Bond จากความส าเร็จในการจ าหน่ายหุ้นกูส้กุลเงินบาท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
และไม่มีประกนั ของบริษทั  อีดีแอล-เจนเนอเรชัน่ (มหาชน) มูลค่า 13,660.40 ลา้นบาท ซ่ึงจดัข้ึนโดย The Asset นิตยสารธุรกิจ
การเงินชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมโฟร์ซีซนัส์ ฮ่องกง 

 ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลั “ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตแห่งปี 2019” (The Credit Card Product of the Year in Thailand 
2019) จากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2019 ซ่ึงมอบใหก้บับตัรเครดิตธนชาต แบลค็ ไดมอนด ์(BLACK Diamond) 
บตัรเครดิตสูงสุดของธนาคารธนชาต ถือเป็นรางวลัท่ีสร้างความภูมิใจและสะทอ้นถึงการยอมรับในระดบัประเทศท่ีเห็นถึง  
ความตั้ งใจของธนาคารธนชาตในฐานะองค์กรท่ียึดลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) มุ่งมั่นพฒันาผลิตภัณฑ ์ 
สร้างนวตักรรม เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคา้อยา่งตรงจุด 

 บล. ธนชาต ไดรั้บ 3 รางวลั “นกัวเิคราะห์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561” (IAA Best Analyst Awards 2018) จดัโดยสมาคม
นกัวิเคราะห์การลงทุน ซ่ึงพิจารณาจากผลโหวตของนกัลงทุนรายยอ่ยและนกัลงทุนสถาบนั พร้อมดว้ยเกณฑก์ารพิจารณาจาก
คณะกรรมการ โดยนักวิเคราะห์ของ บล. ธนชาต สร้างผลงานดีเยี่ยม ไดรั้บรางวลัใน 3 สาขาส าคญั ดงัน้ี รางวลัทีมวิเคราะห์ 
ยอดเยีย่ม ประจ าปี 2561 ไดแ้ก่ นางสาวภทัรวลัล์ิ หวงัม่ิงมาศ ประเภทรางวลั นกัวเิคราะห์ทางเทคนิค (ไม่แยกประเภทนกัลงทุน
สายสถาบนัและนกัลงทุนรายบุคคล) และรางวลั Outstanding ประจ าปี 2562 (ประเภทนกัลงทุนสายสถาบนั) ไดแ้ก่ นางสาว 
สรัชดา ศรทรง ประเภทรางวลั ธุรกิจการเงิน และนายอดิศกัด์ิ ผูพิ้พฒัน์หิรัญกลุ ประเภทรางวลั นกัวเิคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน 

 บล. ธนชาต ไดรั้บรางวลั อนัดบั 2 “Best Local Brokerage” จากการส ารวจ Asiamoney Brokers Poll 2018 โดย
นิตยสารเอเชียมนัน่ี นิตยสารการเงินชั้นน าในระดบัเอเชีย ท่ีไดจ้ดัอนัดบัโบรกเกอร์เป็นประจ าทุกปี ในคร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นปีท่ี 29 
ซ่ึงไดผ้ลส ารวจมาจากความคิดเห็นของนกัลงทุนสถาบนั จ านวน 6,540 ท่าน จาก 3,100 สถาบนั และ 411 Hedge Funds 

 บล. ธนชาต โดยคุณพิมผกา นิจการุณ กรรมการผูจ้ดัการ รับรางวลั “2018 Forecast Accuracy Award” (FAA) องคก์ร
ส ารวจทางเศรษฐกิจชั้นน าระดับโลก ซ่ึงโปรแกรม FAA ตระหนักถึงความส าเร็จของนักวิเคราะห์ ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
ดา้นเศรษฐกิจซ่ึงคาดการณ์การเติบโตของ GDP และอตัราเงินเฟ้อของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแม่นย  าท่ีสุด 

 บลจ. ธนชาต ไดรั้บรางวลั “กองทุนตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพยอดเยี่ยม” ไดแ้ก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือ 
การเล้ียงชีพ (T-NFRMF) ในงานประกาศรางวลั Morningstar Awards 2019 โดยท่ีผ่านมากองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือ 
การเล้ียงชีพ (T-NFRMF) เคยไดรั้บรางวลัดงักล่าวเม่ือปี 2556 และปี 2558-2561 และยงัไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นกองทุนระดบั  
5 ดาวมาอยา่งต่อเน่ือง 

 ปฏิทินกลุ่มธนชาต ได้รับรางวลัรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” จากงานมอบรางวลัปฏิทินดีเด่น รางวลั “สุริยศศิธร” คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2562 จดัโดยสมาคม 
นกัประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ปฏิทินกลุ่มธนชาตไดรั้บรางวลัสุริยศศิธรต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 16 โดยในปีน้ีมีสถาบนั
และองคก์รต่าง ๆ ใหค้วามสนใจส่งปฏิทินเขา้ร่วมประกวดทั้งส้ิน 64 องคก์ร รวมจ านวนกวา่ 200 ช้ินงาน 
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 ธนชาตประกนัภยั ไดรั้บรางวลัเกียรติยศสูงสุด “บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการบริหารดีเด่น อนัดบั 1 ประจ าปี 2561” 
จาก คปภ. ซ่ึงมอบให้กบับริษทัท่ีไดรั้บรางวลับริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการบริหารดีเด่น รางวลัอนัดบั 1 ต่อเน่ืองกนั 4 ปีซอ้น 
และปีน้ียงันบัเป็นปีท่ี 8 ท่ีธนชาตประกนัภยัไดรั้บรางวลัจากเวทีทรงเกียรติแห่งน้ี 

 ธนชาตประกนัภยั  ไดรั้บรางวลั “Thailand’s Smart Awards” คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 ประเภทองคก์ร “บริษทัโดดเด่น
แห่งปี” โดยมีผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเพ่ือมอบให้แก่องค์กรท่ีมี 
ความเป็นเลิศในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ในการสร้างมาตรฐานใหม่ใหธุ้รกิจประกนัวนิาศภยั 

 ธนชาตประกนัภยั ไดรั้บรางวลัชมเชย “ผูส้ ารวจอุบติัเหตุรถยนตดี์เด่น ประจ าปี 2561” หรือ “Best Surveyor Award 
2018” โดยคุณสุรศกัด์ิ ค  าไชโย  เจา้หนา้ท่ีส ารวจภยั ธนชาตประกนัภยั สาขาขอนแก่น ซ่ึงจดัโดยสมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
นับเป็นรางวลัแห่งภาคภูมิใจของเจ้าหน้าท่ีส ารวจภยั สะทอ้นถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการท่ีเป็นเลิศ เพ่ือส่งมอบ
บริการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ 

นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มธนชาต  

ปี 2562 ท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีกลุ่มธนชาตมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก ดว้ยการปรับยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจคร้ังส าคญั 
โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต ดว้ยการซ้ือหุ้น
สามญับริษทัยอ่ยบางบริษทัและเงินลงทุนบางรายการของธนาคารธนชาตมาเป็นบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนของบริษทัฯ ประกอบ
กับขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้กับธนาคารทหารไทย เพ่ือให้ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตด าเนินการ 
รวมกิจการเขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของธนาคารทหารไทย เพ่ือเขา้ไปเป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.12 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบริษทัฯ ในระยะยาว เน่ืองจากการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาต จะท าให้เกิดธนาคารท่ีมีขนาดสินทรัพยท่ี์ใหญ่ข้ึน มีความแข็งแกร่งมากข้ึน มีศกัยภาพในการแข่งขนัดีข้ึน 
น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ไดค้รอบคลุมยิ่งข้ึน ประกอบกบัการซ้ือหุ้นบริษทัย่อยและเงินลงทุนของธนาคาร 
ธนชาตมาท่ีบริษทัฯ จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีการกระจายตวัของแหล่งรายไดท่ี้ดีข้ึน และบริษทัฯ ยงัคงนโยบายการท าธุรกิจเช่าซ้ือ
รถยนต์ไวอ้ย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แลว้ และรถแลกเงิน ผ่านการถือหุ้นในธนาคาร 
ทหารไทยท่ีรวมกบัธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตเ์ขา้ดว้ยกนั และธุรกิจเช่าซ้ือรถบรรทุก ผ่านการถือหุ้นใน
ราชธานีลิสซ่ิง  

หลงัจากการปรับยุทธศาสตร์ดงักล่าว ส่งผลให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษทัแม่ (Holding Company) ของ 
กลุ่มธนชาต โดยมีการลงทุนในสัดส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และมีบริษทัในกลุ่มท่ีด าเนินธุรกิจ 
ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจประกนัภยั/ประกนัชีวิต ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และธุรกิจเช่าซ้ือ 
โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็น “บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ ท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างย ัง่ยืนให้กับผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย” 
ในขณะท่ีบริษทัย่อยยงัคงยึดปรัชญาการด าเนินกลยุทธ์ด้วยการยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) อย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม และส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ใน 
การใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัยอ่ยภายในกลุ่ม 

โดยภายหลังจากการปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวแลว้เสร็จ บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือทั้ งส้ินประมาณ 14,000 ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัแนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกินดงักล่าว ดว้ยการอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็น
เงินปันผลพิเศษ ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท ซ่ึงไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลพิเศษไปแลว้เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 และอนุมติั
โครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือการบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท ซ่ึงเร่ิมโครงการตั้งแต่วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 
และส้ินสุดโครงการในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ในปี 2563 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ความส าคญักบัการเขา้ร่วมบริหารจดัการ



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 13 

ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตผ่านกรรมการของบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการธนาคารทหารไทย เพ่ือให้ทั้ งสองธนาคาร
ด าเนินการรวมกิจการไดอ้ย่างราบร่ืน และรับรู้ผลประโยชน์ของการรวมกิจการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส าหรับเงินสด
คงเหลือ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะน าไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการและผูถื้อหุ้น กล่าวคือ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะลงทุนในธุรกิจ 
ท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ เป็นตน้ 

ในปี 2563 กลุ่มธนชาตไดว้างกลยทุธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและ
มัน่คง ดงัน้ี 

1. แข่งขนัอยา่งมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว 

2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. ปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

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

นโยบายการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ าทุกปี และใหบ้ริษทั
ลูกทุกบริษทัจดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 ปี เสนอใหบ้ริษทัแม่พิจารณาวา่มีแนวทางด าเนินธุรกิจสอดรับกบันโยบาย
หลกัในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจ า เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 

โดยในปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ  
ไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณ ประจ าปี 2562-2564 

การดูแลการประกอบธุรกจิบริษัทลูก 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย
และทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัลูกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด โดยกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทัลูกรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร และสายการเงินของบริษทัฯ หรือของธนาคาร
ธนชาต จดัท าสรุปงบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ า
ทุกเดือน 

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  
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งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายย่อยและงานตวัแทนเรียกเก็บหน้ี โดยพิจารณาปฏิบติัตามกฎหมายและ
ประกาศของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 

ด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารธนชาตและของบริษัทฯ เป็นทีมงานท่ีท าการตรวจสอบ         
การปฏิบัติงานของบริษทัในกลุ่มธนชาต ให้มีการปฏิบัติงานถูกตอ้งตามระเบียบ ระบบงานท่ีก าหนด และการตรวจสอบ 
ความผิดพลาด บกพร่องในการปฏิบติังาน พร้อมเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance) ของธนาคารธนชาตและบริษทัในกลุ่ม เป็นหน่วยงานติดตามศึกษา
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีกลุ่มธนชาตด าเนินการอยู่ เผยแพร่ 
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 าการท่ีเป็นการขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีระบบการดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงจดัให้มี
การจดัการความเส่ียงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีอาจตอ้งการการสนับสนุนทางการเงิน 
หรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงมีการจดัท ารายงานสถานะความเส่ียงในด้านต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการก ากับ 
ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัในกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ไดจ้ดัท าตามแนวทางท่ี ธปท. ก าหนด 
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 ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัฯ จะด าเนินการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มให้เป็น Holding Company 
และกลุ่มธุรกิจท่ีมีหน่วยงานรองรับในการก ากบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม โดยให้ความส าคญัครอบคลุม
ในทุก ๆ เร่ือง 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัจากงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561  
และ 2560  มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
2560 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 
  

    

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 148 1.95 139 1.71 1,391 3.27 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 121 1.59 149 1.84 238 0.56 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 281 3.69 216 2.66 3,191 7.49 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 250 3.29 368 4.54 17,786 41.78 

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

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

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

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

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้       

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

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรต 

   เงินตราต่างประเทศ 146 1.92 41 0.51 665 1.56 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 514 6.76 423 5.22 1,908   4.48 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 367 4.83 543 6.70 337 0.79 

ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 222 2.92 369 4.55 52 0.12 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 1,408 18.52 1,807 22.29 2,605 6.12 

รายไดเ้งินปันผล 181 2.38 261 3.22 557 1.31 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 823 10.82 662 8.17 1,388 3.26 

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

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

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์าม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ งประกอบกิจการเป็นผูแ้นะน าซ้ือขายหน่วยลงทุน แนะน าเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย นายหน้า 
ประกนัชีวติ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้ละดูแลรักษาหลกัทรัพย ์

ณ ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 494 สาขา เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั (Automatic Teller Machine: ATM) จ านวน 
1,772 เคร่ือง เคร่ืองฝากและถอนเงินสดอตัโนมติั (Recycling Machine) จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองฝาก ถอน และบนัทึกรายการสมุด 
คู่ฝากอตัโนมติั (Multi-Function) จ านวน 230 เคร่ือง และเคร่ืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั (Passbook Update Machine) 
จ านวน 38 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 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ธนาคารธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) รวมถึงพฒันาช่องทางการท าธุรกรรม 
ต่าง ๆ เพื่อรองรับวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ท่ีตอ้งการความคล่องตวัมากข้ึน จึงน าไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการตอบ
โจทยค์วามตอ้งการลูกคา้ โดยธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตเพ่ือรองรับสังคมปัจจุบนัท่ีกา้วเขา้สู่สังคมไร้เงินสด 
ดว้ยบตัรเดบิต Contactless เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ เพียงแค่แตะบตัรเดบิตท่ีอุปกรณ์รับช าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ท่ีมีสญัลกัษณ์ Contactless ก็สามารถช าระค่าสินคา้และบริการไดท้นัที 

ธนาคารธนชาตยงัมีบัญชีเงินฝากฟรีเว่อร์ไลท์ พร้อมบตัรเดบิตฟรีเว่อร์ไลท์ท่ีให้สิทธิประโยชน์ในการท าธุรกรรม เช่น  
การสอบถามยอด ถอนเงินสด จากตู ้ATM ไดทุ้กตู ้ทุกธนาคาร ทัว่ไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยงัมอบสิทธิพิเศษ
ส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางในต่างประเทศ ไม่ตอ้งพกเงินสด ไม่ตอ้งไปต่อคิวแลกเงินให้เสียเวลา เพียงแค่มีบตัรเดบิตฟรีเวอ่ร์ไลท์
ของธนาคารธนชาตก็สามารถถอนเงินสดจากตู ้ATM ไดทุ้กตู ้ทัว่โลก โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ไดถึ้งวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกในการบริหารการออม ธนาคารธนชาตยงัไดน้ าเสนอบญัชีเงินฝาก 
ออมทรัพยด์อกเบ้ียสูง คือ บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์Ultra Savings ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียเทียบเคียงกบัเงินฝากประจ า ท าใหลู้กคา้ไดรั้บ
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ดอกเบ้ียสูง และไดรั้บความคล่องตวัในการถอนเงินอีกดว้ย ธนาคารธนชาตยงัมุ่งเนน้บญัชีออมทรัพยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีใหด้อกเบ้ีย
สูง คือ บญัชีออมทรัพย ์e-SAVINGS เพื่อตอบสนองวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ในการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยลูกค้าสามารถท ารายการได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
(Thanachart Connect) โดยไม่จ ากดัจ านวนธุรกรรมฝาก ถอน และไม่มีค่าธรรมเนียม 

นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัไดอ้อกผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินฝากออมทรัพย ์Offset Housing Loan Savings ท่ีเปิดคู่กบัสินเช่ือบา้น
ธนชาต Offset Housing Loan Savings เป็นบญัชีท่ีสามารถน ายอดเงินฝากมาหักลบยอดภาระหน้ีสินเช่ือบา้นธนชาตได ้ซ่ึงสามารถ
ลดดอกเบ้ียบา้นไดสู้งสุดร้อยละ 50 โดยลูกคา้สามารถถอนเงินฝากไดต้ลอดเวลา ท าให้เกิดสภาพคล่องและยงัสามารถปิดบญัชี 
กูบ้า้นไดไ้วกวา่เดิมเม่ือเทียบกบัสินเช่ือบา้นปกติ 

กลุ่มที ่2 บริการด้านเงนิให้สินเช่ือ 

2.1 สินเช่ือธุรกจิ 

 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  สินเช่ือธุรกิจเป็นวงเงินสินเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือใชเ้สริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ 
ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการไดห้ลากหลายประเภทสินเช่ือ 

  1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ธนาคารธนชาตได้พฒันาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นเงินให้สินเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินให้สินเช่ือโครงการ 
(Project Finance) เงินให้สินเช่ือเพ่ือการน าเขา้และส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเงิน เพ่ือช่วยให้
ลูกคา้มีตน้ทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้ งทางดา้นตลาดตราสารหน้ีและตลาดทุน (Debt and 
Capital Market) เช่น การออกหุ้นกู ้การระดมทุนเพ่ือจดทะเบียนใน ตลท. เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยบริหาร 
ความเส่ียงแก่ลูกคา้ เช่น Interest Rate SWAP (IRS) เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียหรือป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ไม่วา่จะเป็น Forward Contract, Foreign Currency SWAP เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาต 
ยงัช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการบริหารจดัการดา้นการเงิน (Cash Management) โดยเสนอผลิตภณัฑด์า้นการบริหาร 
เงินสดท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 

  2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Banking) ส าหรับลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
นั้น ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้บริการสินเช่ือท่ีมีความยืดหยุ่นหลากหลาย โดยจะพิจารณาให้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 
เช่น โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft loan เพื่อปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร ระยะท่ี 2) เพ่ือสนบัสนุนสินเช่ือธุรกิจใน
อตัราดอกเบ้ียพิเศษแก่ผูป้ระกอบการ SME ท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อเน่ือง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการค ้ าประกันสินเช่ือภายใตก้าร
สนบัสนุนของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ และมีความตอ้งการ
วงเงินสินเช่ือแต่ขาดหลกัประกัน ให้มีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินกูจ้ากสถาบันการเงินมากข้ึน รวมทั้ งสนับสนุนและเสริมสร้าง 
สภาพคล่องให้กับผูป้ระกอบการ และธนาคารธนชาตไดส้นับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สินเช่ือเติมเตม็ (Top Up Facilities) ซ่ึงเป็นวงเงินพิเศษเพ่ิมเติมส าหรับลูกคา้วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) 
เพ่ือใชห้มุนเวียนในกิจการ หนงัสือค ้าประกนั (Letter of Guarantee) ส าหรับลูกคา้ธุรกิจ หรือลูกคา้บุคคลท่ีมีความตอ้งการใช้
วงเงินค ้าประกนัสินเช่ือในการค ้าประกนัการด าเนินงานใหก้บัหน่วยงานบริษทั ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ี ธนาคาร
ธนชาตยงัช่วยอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการบริหารจดัการดา้นการเงิน (Cash Management) โดยเสนอผลิตภณัฑด์า้นการ
บริหารเงินสดท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 
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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
สาขาธนาคารธนชาตเป็นผูดู้แลและให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษดา้นสินเช่ือธุรกิจ 
ขนาดเลก็ประจ าเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ (Relationship Manager) เขา้ท างานร่วมกบัสาขาธนาคารธนชาต เพื่อให้การบริการลูกคา้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก มีลูกคา้เป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ธนาคารธนชาตจึงออกแบบให้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายสินเช่ือเป็นไปตามแบบลูกคา้สินเช่ือรายย่อย รวมทั้ งมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ แบ่งเป็น  
4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็ก ใน 4 กลุ่มใหญ่ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั กลุ่มแรก 
“SME ไดใ้จ” วงเงินสูงสุด 3 ลา้นบาท มุ่งเน้นกลุ่มท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นเอกสารทางรายไดห้รือการพิสูจน์รายได ้โดยทางธนาคาร 
ธนชาตจะส่งเจา้หน้าท่ีไปช่วยลูกคา้ในการประเมินรายไดข้องกิจการ กลุ่มท่ีสอง “SME Biz Smart” วงเงินสูงสุด 20 ลา้นบาท 
มุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยทุ์กดา้นทางการเงิน ทั้งเงินฝาก สินเช่ือ ประกนัภยั ประกนัชีวิต ซ่ึงมาพร้อมกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต  ่ากวา่อตัราทัว่ไป กลุ่มท่ีสาม “SME บญัชีเดียว” วงเงินสูงสุด 20 ลา้นบาท มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้นิติบุคคลท่ีท าบญัชี
ตามหลกับัญชีเล่มเดียว ด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษร้อยละ 5 ในช่วงสองปีแรก และกลุ่มท่ีส่ี “กลุ่มสินเช่ือแพทย”์ เพื่อให ้
ผูป้ระกอบวิชาชีพแพทยท่ี์ตอ้งการสินเช่ือเพ่ือการประกอบกิจการ เช่น กิจการคลินิก โดยมีทั้งประเภทท่ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
และไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

  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 ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการน าบล็อกเชนเทคโนโลยีมาใชใ้นการออก
หนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG on Blockchain) ภายใตค้วามร่วมมือในโครงการ Thailand Blockchain Community 
Initative ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งธนาคารพาณิชย ์22 แห่ง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ 7 แห่ง เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการออกหนงัสือค ้าประกนั และป้องกนัการปลอมแปลงเอกสาร ตลอดจน
เพ่ือรองรับไปสู่ Thailand 4.0 

 2.2 สินเช่ือเพือ่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเกีย่วกบัรถยนต์ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นสินเช่ือเพ่ือซ้ือ
รถยนตแ์ละอะไหล่เพ่ือจ าหน่ายและเสริมสภาพคล่องในกิจการ โดยวงเงินท่ีเสนอ ไดแ้ก่ วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
หนงัสือค ้าประกนัการสัง่ซ้ือรถยนตก์บัผูผ้ลิตหรือสินเช่ือเพ่ือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์(Floor Plan) และวงเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือใชใ้น



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 24 

การขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงโชวรู์ม หรือลดตน้ทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ เช่น สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือ
ใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และสินเช่ือสญัญาเช่าการเงิน (Financial Lease) เป็นตน้ 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตใหบ้ริการดา้นสินเช่ือกบักลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ โดยมุ่งเนน้ความร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบัผูผ้ลิต
รถยนตใ์นรูปแบบของ Captive Wholesale Finance เพ่ือการเติบโตของสินเช่ือเพ่ือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ส่วนการใหบ้ริการสินเช่ือ
กบักลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ใชแ้ลว้ ธนาคารธนชาตเน้นผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือใชใ้นธุรกิจ 
(Fleet) และธุรกิจสินเช่ือเช่าการเงิน (Financial Lease) ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการสร้างสัมพนัธภาพและให้บริการบนฐาน 
กลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัท่ีมีศกัยภาพและมีความมัน่คงทางการเงินสูง โดยเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีตอ้งใชร้ถยนตเ์ป็นจ านวนมากในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น บริการรถเช่า และบริษทัท่ีตอ้งมีการกระจายสินคา้ เป็นตน้ 

 2.3 สินเช่ือเพือ่การค้าต่างประเทศ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  เป็นการใหบ้ริการครบวงจรในดา้นการคา้ต่างประเทศ เช่น การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อน 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 าคญัในการส่งเสริมให้ลูกคา้
มาใชบ้ริการดา้นธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ โดยธนาคารธนชาตค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการและการส่งเสริมการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ในภาพรวม ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายการขยายฐานลูกคา้ทั้งท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ธนาคารธนชาตได้สนับสนุนวงเงินสินเช่ือเพื่อการน าเขา้ สินเช่ือเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริม 
สภาพคล่องให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเอกสารการคา้ต่างประเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้ง ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการดา้นการคา้ต่างประเทศใหมี้ความหลากหลาย และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยใชป้ระโยชน์จากเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีครอบคลุมอยู่ในทุกทวีป เพ่ือบริการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์และ
บริการจากธนาคารธนชาต 

 2.4 สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ธนาคารธนชาตให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
ใชแ้ลว้ ผา่นช่องทางการขายรถยนตโ์ดยผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตใ์หม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ และการให้บริการสินเช่ือ Sale and Lease 
Back ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ “สินเช่ือธนชาตรถแลกเงิน” และ “สินเช่ือธนชาตเล่มแลกเงิน” โดยทั้งสองผลิตภณัฑเ์ป็นสินเช่ือ 
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเงินสด ดว้ยวงเงินอนุมติัท่ีสูงกวา่สินเช่ือเงินสดส่วนบุคคลและมีระยะเวลา 
การผ่อนช าระนานกว่าสินเช่ือบุคคลทั่วไป ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวดท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถใน 
การผอ่นช าระได ้
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  นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ลูกคา้ โดยส่วนของธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์ธนาคารธนชาตมีการพฒันาบริการออนไลน์ภายใตโ้ครงการ Automotive Lending Digital 
Experience (ALDX) เพ่ือให้ลูกคา้ได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การขอสินเช่ือ ติดตามสถานะการอนุมติั และน าเสนอเอกสาร
ประกอบการขาย (Sales Sheet) เพื่อให้ตอบรับนโยบายคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (Market Conduct) รวมถึงสามารถไดรั้บ
สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เม่ือเป็นลูกคา้ของธนาคารธนชาต และงานบริการหลงัการขาย (After Sale Services) 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  สภาวะยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 มีอตัราการเติบโตลดลงเล็กน้อย โดยธนาคาร 
ธนชาตให้ความร่วมมือทางกลยุทธ์การท าธุรกิจร่วมกับผู ้ผลิตรถยนต์ชั้ นน า รวมถึงการออกแคมเปญส่งเสริมการขาย 
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลาย และยงัคงเป็นผูน้ าตลาดในสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ 

  ในดา้นของสินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคารธนชาตมีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต เพื่อควบคุม
คุณภาพหน้ี นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการสินเช่ือรถแลกเงินและสินเช่ือเล่มแลกเงินแก่ลูกคา้เดิม 
ของธนาคารธนชาต โดยมีจุดบริการทางสาขาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 494 สาขา ทัว่ประเทศ 

 2.5 สินเช่ือบุคคลทีม่หีลกัประกนั 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  เป็นการให้บริการสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัเป็นท่ีอยู่อาศยั โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย  
ท่ีให้บริการส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยั หรือรีไฟแนนซ์สินเช่ือบา้นจากสถาบนัการเงินอ่ืนมาใชสิ้นเช่ือกบั
ธนาคารธนชาต ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ ธนชาต Home Loan และบริการสินเช่ืออเนกประสงค ์ท่ีให้บริการส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการ
น าเงินกอ้นไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์สินเช่ือธนชาตบา้นแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือโฮมพลสั 
(Home Plus) ส าหรับลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัรายปัจจุบนัของธนาคารธนชาตท่ีตอ้งการขอวงเงินกูเ้พ่ิมเติมจากสินเช่ือบา้นธนชาต 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและน าเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุมทุก 
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนั โดยมีฝ่ายงานพฒันาผลิตภณัฑ์
สินเช่ือเคหะ (Housing and Secured Personal Loan) ภายใตส้ายงานพฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจลูกคา้รายยอ่ย (Retail and Small 
Business Product Development) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ก าหนดเง่ือนไข อตัราดอกเบ้ีย และการ
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ผา่นเครือข่ายสาขา โดยลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือบา้นและลูกคา้ท่ีตอ้งการ
สินเช่ืออเนกประสงคโ์ดยใชบ้า้นเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตจดัใหมี้ช่องทางการใหบ้ริการ โดยเจา้หนา้ท่ีทีมขายลูกคา้
รายยอ่ยและเครือข่ายสาขา ดูแลการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ามเป้าหมายท่ีก าหนดในแผนธุรกิจ 

 2.6 สินเช่ือบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  การให้บริการดา้นสินเช่ือบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนัประเภทสินเช่ืออเนกประสงคท่ี์ไม่ระบุวตัถุประสงค ์และระบุ
วตัถุประสงค์ เพื่อเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความตอ้งการ ภายใตช่ื้อ
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ดงัน้ี 

  1) บัตรเครดิต เป็นวงเงินสินเช่ือในบตัรเครดิตส าหรับใชซ้ื้อสินคา้และบริการแทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอน 
เงินสดผ่านตู ้ATM (Cash Advance) รวมถึงบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) บริการเงินสดโทรสั่งได ้(Cash Transfer) 
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และบริการผ่อนสบาย (Smile Plan) ธนาคารธนชาตมีบตัรเครดิตร่วมกบั Visa และ MasterCard โดยน าเสนอบตัรต่าง ๆ ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ ดงัน้ี 

   - บัตรเครดิตธนชาต 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 

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

   - บริการโอนเงนิผ่อนสบาย (Sabai Cash) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี ผอ่นช าระคืนสูงสุด 60 เดือน 

   - บริการเงนิสดส่ังได้ (Cash Transfer) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี เง่ือนไขจ่ายคืนขั้นต ่าร้อยละ 3 

   - บริการเงนิสดกดทนัท ี(Cash Advance) ไดท้ัว่โลก 24 ชัว่โมง ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนดว้ยเง่ือนไขจ่ายคืนขั้น
ต ่าร้อยละ 3 

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

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

  4) สินเช่ือส าหรับพนักงานในโครงการพิเศษ (Welfare Loan) เป็นสินเช่ือท่ีให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการกบัธนาคารธนชาต 

  5) สินเช่ือเพื่อการศึกษา (Scholar Loan) เป็นสินเช่ือท่ีระบุวตัถุประสงค์ชดัเจนเพ่ือช าระค่าเล่าเรียน หรือค่าใชจ่้าย 
ในการศึกษาตามหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

  6) สินเช่ือบ าเหน็จค ้าประกัน เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์โครงการพิเศษส าหรับกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการ ผูรั้บบ านาญ 
รายเดือนผา่นกรมบญัชีกลาง 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินเช่ือรายย่อยท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Lending Product) ก าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั 
บนพ้ืนฐานความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายเป็นส าคญั ทั้งในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ การน าเสนอแคมเปญ
ทางการตลาด ช่องทางการบริการ และวิธีการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย โดยให้ลูกคา้
เลือกไดต้ามความเหมาะสมตามช่วงอาย ุ(Life Stage) และวถีิการด าเนินชีวติ (Lifestyle) โดยเนน้การส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย สามารถ
ใช้ได้ตามเง่ือนไขจริง ไม่ยุ่งยาก และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างครบถว้น ทั้ งน้ี เพ่ือการเขา้ถึงลูกคา้ในฐานะ
ผลิตภณัฑใ์นชีวติประจ าวนั (Everyday Needs) 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 24 

 กลุ่มที ่3 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ 

 3.1 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับลูกค้าธุรกจิ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  รองรับการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 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 

  รองรับการใหบ้ริการไดท้ั้งบริษทัขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงลูกคา้บุคคลท่ีมีความตอ้งการความสะดวกรวดเร็วใน
การท าธุรกรรม โดยเนน้กลยทุธ์ในการขายผ่านช่องทางของผูช้  านาญการดา้นธุรกรรมทางการเงิน (Cash Management Specialist) 
ส าหรับบริษทัขนาดใหญ่และขนาดกลาง 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 าธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ไดแ้ก่ 

  - บริการโมบายแบงก้ิง (Thanachart Connect) 

  - บริการอินเทอร์เน็ตแบงก้ิง (Thanachart iNet) 

  - บริการแจง้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการเงิน (Thanachart SMS Alert) 

  เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี บริการโอนเงิน (Fund 
Transfer) บริการโอนเงินรายย่อยอตัโนมติั (ORFT) บริการรับช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill Payment) บริการโอนเงิน
พร้อมเพย ์(PromptPay Fund Transfer) บริการช าระเงินผ่าน QR (QR Payment) บริการรับโอนดว้ยหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับ
บญัชีธนาคารธนชาต บริการก าหนดวงเงินโอนดว้ยตนเอง บริการตรวจสอบและช าระสินเช่ือบา้น สินเช่ือรถยนต ์สินเช่ือบุคคล 
บญัชีบตัรเครดิต และบตัรสินเช่ือบุคคล FLASH Plus บริการขอรายงานขอ้มูลเครดิต จากบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
(National Credit Bureau: NCB) บริการซ้ือ ขาย สับเปล่ียนกองทุนรวมของ บลจ. ธนชาต บริการเตือนเพ่ือจ่าย (Pay Alert) 
บริการตรวจสอบสถานะการสมคัรสินเช่ือรถยนต์ บริการส าเนาทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ บริการสมคัรสินเช่ือออนไลน์และ
บริการเปล่ียนวงเงินในบตัรเครดิตและบตัรสินเช่ือบุคคลเป็นเงินสดออนไลน์ (บริการโอนเงินผ่อนสบายและบริการเงินสด 
สัง่ได)้ เป็นตน้ 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 24 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  เน้นกลยุทธ์การให้เจ้าหน้าท่ีสาขาแนะน าให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกสบายในการใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารธนชาตท าธุรกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลามาท่ีสาขา นอกจากนั้น ธนาคาร 
ธนชาตยงัใชส่ื้อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ในการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ถึงการพฒันาและ
บริการใหม่ ๆ เพ่ือใหดึ้งดูดใจลูกคา้มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี ลูกคา้ยงัสามารถสอบถามการใชบ้ริการไดจ้าก Contact Center 1770 อีกดว้ย 

 กลุ่มที ่4 บริการธุรกจิการช าระเงนิและร้านค้ารับบัตร 

 4.1 บริการธุรกจิการช าระเงนิ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ธุรกิจบริการ BIN (Bank Identification Number) Sponsor คือ การร่วมมือกนัระหว่างธนาคารในฐานะสมาชิกของ 
ผูใ้ห้บริการเครือข่าย (Visa / MasterCard) กบัผูใ้ห้บริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) และผูใ้ห้บริการ
กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet Service Provider) 

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

  1. ร้านค้าประเภทมหีน้าร้าน รับช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่นเคร่ืองรับช าระบตัร (Electric Data Capture: EDC) 

  2. ร้านค้าประเภท e-Commerce รับช าระค่าสินคา้หรือบริการผา่น Payment Gateway 

  ส าหรับการใหบ้ริการ BIN Sponsor แก่ผูใ้หบ้ริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet Service Provider) นั้น เป็นการ
เพ่ิมศกัยภาพของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถช าระค่าสินคา้และบริการแก่ร้านคา้รับบตัรทัว่โลกท่ีรับช าระดว้ยบตัร 
Visa หรือ MasterCard ในรูปแบบบตัรพรีเพด ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

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

  2. บัตรพลาสติก (Physical Prepaid Card) คือ บตัรพรีเพดท่ีผูถื้อบตัรสามารถใชช้ าระค่าสินคา้หรือบริการได ้
ทั้งร้านคา้ทัว่ไปและร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ Visa หรือ MasterCard 

  โดยบตัรพรีเพดทั้ง 2 ประเภทน้ี เหมาะส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ วยัรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนท่ีไม่สามารถ
เขา้ถึงการสมคัรบตัรเครดิตได ้

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธุรกิจการช าระเงิน มีการพฒันาการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ มากข้ึน ทั้งจากผูใ้ห้บริการรายเดิมและผูใ้ห้บริการ 
รายใหม่ ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจสูงข้ึน โดยเฉพาะการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารธนชาตจึงมุ่งเนน้
สร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันาบริการ เพ่ือให้กา้วทนักระแสโลกดิจิทลั และการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและ
ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยงัเป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
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 4.2 บริการร้านค้ารับบัตร 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ผลิตภณัฑบ์ริการร้านคา้รับบตัร ให้บริการรับช าระเงินไดห้ลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัประเภทและขนาดธุรกิจ 
โดยสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

  1. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองรับบัตร (EDC) เหมาะกบักลุ่มธุรกิจร้านคา้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ท่ีมีความตอ้งการเคร่ือง 
รับบตัรและมีปริมาณธุรกรรมช าระเงินผ่านเคร่ืองรับบตัรเป็นจ านวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท และ
สถาบันการศึกษา โดยธนาคารธนชาตได้เพ่ิม Function Contactless เพ่ือให้เคร่ืองรับบตัรสามารถรองรับธุรกิจท่ีตอ้งการ 
ความรวดเร็วในการท าธุรกรรม ลูกคา้ผูถื้อบัตรสามารถช าระค่าสินคา้หรือบริการด้วยตนเองเพียงแตะบัตรท่ีเคร่ืองรับบตัร  
ซ่ึงเหมาะกบัร้านคา้ประเภทร้านอาหารจานด่วน ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

  2. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองรับรูดบัตรแบบเคลื่อนที่ Pay’n Go (mPOS) เหมาะกบัธุรกิจร้านคา้ขนาดเล็กท่ีมีปริมาณการท า
ธุรกรรมการช าระเงินต่อเดือนเป็นจ านวนไม่มาก รวมถึงธุรกิจท่ีมีตวัแทนหรือพนักงานขาย เช่น ประกนัภยั ตวัแทนขายตรง 
Delivery เป็นตน้ เพ่ือสะดวกต่อการออกพ้ืนท่ีและสามารถปิดการขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  3. บริการช่องทางการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ (Thanachart Payment Gateway) เหมาะกบักลุ่มธุรกิจแบบ  
e-Commerce เช่น สายการบิน ร้านคา้ออนไลน์ Online Travel Agents (OTA) เป็นตน้ 

  4. บริการช่องทางการช าระเงิน QR Code (QR พารวย) เหมาะกบัร้านคา้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางท่ีตอ้งการลดปัญหา
การจดัการเงินสดและลดตน้ทุนค่าธรรมเนียมการรับช าระดว้ยบตัร ร้านคา้เปิดใชบ้ริการ QR Code กบัธนาคารธนชาตเพียง 
แห่งเดียวก็สามารถรับช าระเงินไดจ้ากทุกธนาคาร โดยร้านคา้จะไดรั้บเงินเขา้บญัชีแบบ Real-time ระบบจะมีการแจง้เตือนเม่ือมี
ยอดรับช าระเขา้บญัชี และร้านคา้ยงัสามารถตรวจสอบรายการรับช าระเงิน รวมถึงรายการรับช าระยอ้นหลงัไดผ้่านแอปพลิเคชนั 
TShop นอกจากน้ี ร้านคา้ยงัสามารถสร้าง QR Code บนหน้าจอเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการให้บริการรับช าระ ค่าสินคา้หรือ
บริการนอกสถานท่ีไดอี้กดว้ย 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการคา้และสนับสนุนการช าระเงินระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว ธนาคารธนชาตไดข้ยาย
บริการร้านคา้รับช าระเงินดว้ย QR Code ส าหรับรองรับการช าระเงินขา้มประเทศระหวา่ง 2 ประเทศ โดยลูกคา้ของธนาคารการคา้
ต่างประเทศลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public: BCEL) ของ สปป. ลาว สามารถช าระเงินค่าสินคา้และบริการ
ผา่นแอปพลิเคชนั BCEL One Pay 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ผลิตภณัฑบ์ริการร้านคา้รับบตัร มุ่งเนน้ขยายธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการท าธุรกิจ และยงัเปิดกวา้งให้กบั
ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมองหาตวัช่วยในการบริหารจดัการเงิน โดยธนาคารธนชาตมีการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจในการออกพ้ืนท่ีเพื่อหา
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 
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  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ใหก้บัลูกคา้เป็นหลกั โดยเพ่ิมช่องทางการรับและส่ง
เงินผา่นตู ้ATM ซ่ึงลูกคา้สามารถรับและถอนเงินไดอ้ยา่งง่ายดายท่ีตู ้ATM ธนาคารธนชาตทัว่ประเทศ 

 กลุ่มที ่5 บริการด้านอืน่ ๆ 

 5.1 บริการธุรกจิปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  ใหบ้ริการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศทนัที และการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือธุรกรรมของลูกคา้ทางดา้น
การคา้ต่างประเทศ และเพ่ือการโอนเงินตราต่างประเทศเขา้/ออก ส าหรับการรับและช าระค่าสินคา้และบริการเพ่ือบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล รวมถึงการเปิดบญัชีเงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) เป็นตน้ 

  การตลาดและการแข่งขนั 

  ธนาคารธนชาตมีเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมการให้บริการแก่ธุรกิจและนกัท่องเท่ียวทัว่ประเทศ รวมถึงมีการปรับอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเคล่ือนไหวในตลาดโลก เพ่ือให้ลูกคา้ของธนาคารธนชาตได้รับอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีทนัต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 

 5.2 บริการงานสนับสนุนธุรกจิหลกัทรัพย์ 

  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

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

  การตลาดและการแข่งขนั 

  เพ่ือเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนของการให้บริการเป็นผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นและผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารธนชาตใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารการเงินและการลงทุน
แก่กองทุนต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ผลิตภณัฑด์า้น Cash Management เป็นตน้ ส่วนบริการผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนายทะเบียน
หลกัทรัพยแ์ละตวัแทนช าระเงิน ธนาคารธนชาตอาศยัเครือข่ายธุรกิจและความสัมพนัธ์อนัดีกบัฐานลูกคา้ของธนาคารธนชาต 
ในการขยายการบริการดงักล่าว 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีทิศทางชะลอตวัท่ีร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 4.2 ในปีก่อนหน้า เน่ืองจากความผนัผวนด้าน 
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในฮ่องกง ความยดืเยื้อของการประกาศออกจากสหภาพยโุรป
ของประเทศองักฤษ (Brexit) และผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน ซ่ึงมีระดบัความรุนแรงมากข้ึนตั้งแต่
ไตรมาส 2 ของปี ท าใหภ้าพรวมของการส่งออกและการท่องเท่ียวชะลอตวั โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2562 หดตวัท่ีร้อยละ 3.2 
จากการเติบโตร้อยละ 7.5 ในปีก่อนหน้า ในขณะท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวขยายตวัในอตัราท่ีลดลง  
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตวัตามทิศทางเศรษฐกิจและการคา้โลก การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมีความล่าชา้ ท าให้การลงทุน
ของภาครัฐขยายตวัในระดบัต ่า ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยงัทรงตวั โดยการบริโภคสินคา้คงทนมีทิศทางลดลง
สืบเน่ืองจากการส่งออกท่ีชะลอตวั ในขณะท่ีการบริโภคสินคา้ไม่คงทนปรับตวัดีข้ึนในไตรมาส 4 ของปี เน่ืองดว้ยไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากการจา้งงานท่ีขยายตวั และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัคงอยูใ่นภาวะหดตวั 
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สะทอ้นจากอตัราการใชก้ าลงัการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า ประกอบกบัสินคา้คงคลงัของภาคอุตสาหกรรมยงัอยู่
ในระดบัสูง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมในระยะต่อไป  

 ในสถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจไทยยงัตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบหลายประการ ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูใ่นระดบัต ่ากว่า
กรอบเป้าหมายท่ีร้อยละ 0.71 เน่ืองจากราคาพลงังานตกต ่า ท าให้ ธปท. ปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายในปี 2562 เป็นจ านวน 2 
คร้ัง จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ในไตรมาส 3 และจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ในไตรมาส 4 เพ่ือช่วยสนบัสนุนการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินภายใตปั้จจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากน้ี 
ธปท. ยงัคงให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (Search for Yield) ของการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มี
ความเส่ียงสูง ซ่ึงนกัลงทุนอาจมีการประเมินความเส่ียงในระดบัต ่ากวา่ท่ีควร (Underpricing of Risk) และพฤติกรรมการก่อหน้ี
และความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs โดย ธปท. ไดอ้อกมาตรการก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน 
(Microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (Macroprudential) เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
ในปีน้ีอยา่งต่อเน่ือง เช่น 1) การขยายขอบเขตการก ากบัดูแลธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกนั 2) การปรับหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (LTV) และ 3) การก ากบัดูแลการก่อหน้ีสินภาคครัวเรือน 
ผา่นแนวทางการใหสิ้นเช่ืออยา่งรับผิดชอบ (Responsible Lending) เป็นตน้  

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั รวมถึงปัจจยัความเส่ียงดา้นสงครามการคา้ ภูมิรัฐศาตร์ ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบั
ประเทศคู่แข่งทางการคา้ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้
เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2563 มีแนวโนม้ชะลอตวัลง โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเท่ียว อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิด
ข้ึนกบัผูป้ระกอบการภาคการท่องเท่ียวและธุรกิจต่อเน่ือง อาจมีระดับความรุนแรงลดลง จากการท่ีรัฐบาลได้ออกมาตรการ
การเงินการคลงัเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรการดา้นภาษี และมาตรการดา้นการเงิน
ของสถาบนัการเงินภาครัฐและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ทั้งน้ี คาดวา่ในปี 2563 แนวโนม้การบริโภคภายในประเทศจะ
ยงัคงทรงตวัอนัเน่ืองมาจากหน้ีครัวเรือน การส่งออกยงัคงเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัจากประเทศคู่คา้หลกัของไทย 
เช่น จีน ญ่ีปุ่น และฮ่องกง ในขณะท่ีการลงทุนภายในประเทศโดยเฉพาะรายจ่ายการลงทุนภาครัฐชะลอตวัเน่ืองจากกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา อยา่งไรก็ดี ในไตรมาสแรกของปี 2563 ธปท. ไดป้ระกาศปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 เพ่ือช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2563 นอกจากน้ี อาจมีปัจจยับวกจาก
มาตรการภาครัฐ ท่ีจะเขา้มาช่วยพยงุภาวะเศรษฐกิจไดใ้นระยะต่อไป หากเศรษฐกิจไทยหดตวัลงมากกวา่ท่ีคาดการณ์ อยา่งเช่น 
มาตรการของภาครัฐท่ีเคยเกิดข้ึนในปี 2562 

 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน 

 ระบบอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยย์งัคงเผชิญกบัความทา้ทายทั้งปัจจยัทางการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการ
ก ากบัดูแล พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป การน าเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นการให้บริการมากข้ึน แนวโนม้การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจไทยและโลก ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ภาระหน้ีภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ท่ีอยู่ในระดับสูง  
การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ นอกจากน้ี ระบบอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยย์งัตอ้งแข่งขนักบัผูใ้ห้
บริการทางการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชยท่ี์น าเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นการให้บริการมากข้ึน จึงท าให้ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ  
เร่งปรับวิธีการด าเนินธุรกิจดว้ยการขยายการให้บริการในรูปแบบธนาคารดิจิทลั (Digital Banking) การประยุกต์เทคโนโลย ี
คน้ควา้ การพฒันานวตักรรมทางการเงินใหม่ ๆ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ Tech Startup  การให้ความส าคญั
กบัการดูแลคุณภาพของสินเช่ือเพ่ือรับมือกบัแรงกดดนัจากปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) การเพ่ิมความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจดว้ยการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ การปรับตวัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานดา้นการให้บริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market 
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Conduct) และการให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้พร้อมส าหรับการให้บริการทางการเงิน 
ในยคุดิจิทลั เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ดี เสถียรภาพของธนาคารพาณิชยไ์ทยโดยรวมยงัคงแขง็แกร่ง ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เส่ียงของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบอยูใ่นระดบัสูงท่ีร้อยละ 19.61 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 18.33 ในปี 2561 การด ารงสินทรัพยส์ภาพ
คล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 
ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ี ธปท. ก าหนด โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 184.01 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 187.5 แต่ระบบ
ธนาคารพาณิชยย์งัคงสามารถสร้างก าไรไดสู้งถึง 270,881 ลา้นบาท จากปีก่อน 207,245 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 31 โดย
เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิจากเงินลงทุนร้อยละ 696 จาก 17,641 ลา้นบาท ในปี 2561 ตามการขยายตวัของเงินลงทุน
ชั่วคราวสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 จาก 1,103,856 ลา้นบาท ในปี 2561 ขณะท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายกันส ารองหน้ีสูญ  
หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าถึงร้อยละ 9 จากปีก่อน 149,171 ลา้นบาท 

 ในปี 2563 ธุรกิจธนาคารพาณิชยย์งัคงตอ้งเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนม้ชะลอตวั ตลอดจนปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ  
ท่ีมีส่วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน 2) ความผนัผวนดา้น 
ภูมิรัฐศาสตร์ 3) สถานการณ์ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่งทางการคา้ 4) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) 5) การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  6) ภาระหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง และ 7) ระดบัหน้ีเสีย (NPL) ท่ีมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งปรับตวัและระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความส าคญัในการ
พฒันาระบบดิจิทลั เพ่ือสอดรับกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป อยา่งไรก็ดี สภาวะเศรษฐกิจท่ีจะมีแนวโนม้ชดัเจนมาก
ข้ึนในคร่ึงปีหลงัจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสนบัสนุนการลงทุนภายในประเทศ การจา้งงาน และการบริโภค และเป็นโอกาสส าหรับ
ธนาคารพาณิชยใ์นการเติบโตสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือเพ่ือการบริโภค 

 อน่ึง ระบบอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์โดยรวมยงัมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูล  
(Data-Driven) และยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centricity) ทั้งน้ี การใชฐ้านขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของลูกคา้ในการ
วเิคราะห์เพื่อความเขา้ใจลูกคา้ในเชิงลึก (Customer Insight) ทั้งในแง่พฤติกรรมและรูปแบบการตดัสินใจของลูกคา้ (Customer 
Journey) ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยทุธ์และออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน 
รวมถึงการพฒันาช่องทางการให้บริการและการขยายความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างกัน 
มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มและสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคา้ 

 ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาตเปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง 

 ในปลายปี 2562 ธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการตามแผนการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทยเพ่ือผนึกก าลงัความเช่ียวชาญ 
และจุดแขง็ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยทั้งสองธนาคารมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Total Financial Solution) คอยดูแลลูกคา้อย่างบูรณาการ ตลอดจนส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงจะท าใหธ้นาคารมีความมัน่คงแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน โดยการรวมกิจการคร้ังน้ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ
ประมาณกลางปี 2564 ผลจากการควบรวมกิจการจะท าให้ธนาคารใหม่ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนมีขนาดใหญ่ข้ึนเป็นสองเท่า คิดเป็น
มูลค่าสินทรัพยป์ระมาณ 2 ลา้นลา้นบาท กลายเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 6 ในกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย  

 ส าหรับความสามารถในการแข่งขนั ธนาคารใหม่จะมีศกัยภาพในการสนบัสนุนลูกคา้ไดม้ากข้ึน เน่ืองจากการผสานจุดแข็ง
ของธนาคารธนชาตในฐานะท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญการให้บริการสินเช่ือรายย่อย โดยเฉพาะสินเช่ือรถยนต ์เป็นผูน้ าอนัดบั 1 ของ
ตลาด และธนาคารทหารไทยท่ีมีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก ทั้งน้ี การผสานจุดแข็งดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนร่วม 
ทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ ตลอดจนระบบอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์
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 ส าหรับในแง่ฐานลูกคา้ ธนาคารใหม่จะมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 10 ลา้นคน โดยมีการทับซ้อนกันเพียงเล็กน้อยและมี
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีครอบคลุมตอบโจทยลู์กคา้ไดม้ากข้ึน มีช่องทางและเครือข่ายสาขาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท าให้ธนาคารใหม่มี
ความสามารถในการดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจรผา่นการเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีท่ีสุดจากทั้งสองธนาคาร  

 นอกจากน้ี ดว้ยขนาดท่ีใหญ่ข้ึนเป็นสองเท่าจะท าให้ธนาคารใหม่มีความสามารถบริหารจัดการตน้ทุนในการท าธุรกิจ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความสามารถในการลงทุนในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพการให้บริการและ
พฒันาใหมี้การเช่ือมโยงระหวา่งช่องทางต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และการพฒันาบุคลากรไดดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือให้
เราสามารถสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการดา้นการเงินใหม่ ๆ เพ่ือท าใหชี้วติลูกคา้ดีข้ึน 

 ส าหรับในปี 2562 ธนาคารธนชาตนบัไดว้่าเป็นธนาคารหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในสูง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง
และแข็งแกร่ง โดยสามารถรักษาต าแหน่งความเป็นผูน้ าสินเช่ือรถยนต์อนัดบัหน่ึงไดอ้ย่างต่อเน่ือง ปรับโครงสร้างเงินฝาก
สัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์ต้นทุนต ่ าและเงินฝากประจ าได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ งจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตัราส่วนตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ในขณะเดียวกนั
สามารถรักษาคุณภาพสินทรัพยไ์ดดี้ต่อเน่ืองผา่นกระบวนการบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
และมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงตามเกณฑ ์Basel III ในระดบัสูง  

 โดยภาพรวมในปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,003,721 ลา้นบาท และมีเงินให้สินเช่ือ
จ านวน 713,978 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.2 จากปีก่อน ขณะท่ีมีผลก าไรสุทธิจ านวน 25,621 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.3 
จากปีก่อน นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมีเงินรับฝากจ านวน 734,352 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เม่ือพิจารณาทางดา้นการบริหาร
ความเส่ียงและคุณภาพสินทรัพย ์ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้่อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 
2.29 ใกลเ้คียงกบัส้ินปีท่ีผ่านมา แต่ต ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ขณะท่ีด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงท่ีร้อยละ 
19.65 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม และยงัคงรักษาระดบัสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) สูงกวา่ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 

 ธุรกิจหลกัทรัพย ์ให้บริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์การเป็นผูอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และการให้บริการออกแบบการลงทุน และไดป้ระกอบ
ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 (Full Service) โดยประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
และการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์และธุรกิจวาณิช
ธนกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บล. ธนชาต มีส านกังานสาขาทั้งหมด 10 สาขา โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ก่
ลูกคา้เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกคา้สถาบนั ทั้งใน
และต่างประเทศ 
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2. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหบ้ริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารอนุพนัธ ์

3. การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมีความประสงคต์อ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

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

5. ตวัแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 
(Selling Agent) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ี บล. ธนชาต เป็นตวัแทนทั้งหมด 17 แห่ง อีกทั้ง บล. ธนชาต  
ยงัเขา้ร่วมโครงการ Fund Service Platform ภายใตช่ื้อบริการ Fund Connext ท่ีพฒันาโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบั ตลท. และบริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพ่ือให้เกิด Platform กลางในการท าธุรกรรม 
ซ้ือขายหน่วยลงทุนบนระบบเดียว และลูกคา้สามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการซ้ือขายผ่านระบบ Streaming for Fund บน
โทรศพัท์มือถือไดเ้อง หรือสามารถสอบทานพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไดใ้น  
ท่ีเดียว (Consolidated Portfolio) 

6. ท่ีปรึกษาทางการเงินและจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และเป็น 
ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหน่าย ผูร่้วมจดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

7. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ให้บริการใน 3 ลกัษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหลกัทรัพย์ นายทะเบียน 
ผูถื้อหลักทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพยโ์ครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่แก่
กรรมการหรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program: ESOP) 

8. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (Structured Note) เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการลงทุนท่ี
หลากหลายใหก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือทางเลือกในการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

9. การให้บริการออกแบบการลงทุน (Wealth Advice) บริการออกแบบการลงทุนให้กบัลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการ 
ทางการเงินและตลาดทุนไดง่้ายและหลากหลายยิ่งข้ึน โดยดูจากความตอ้งการและตวัตนของลูกคา้เป็นส าคญั ซ่ึงการบริการ
ลงทุนน้ีจะช่วยก าหนดสัดส่วนเงินลงทุนท่ีครบวงจรด้วยตน้ทุนท่ีไม่สูงจนเกินไป ดว้ย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส ารวจและ 
ท าความเขา้ใจผูล้งทุน 2) การก าหนดโครงสร้างการลงทุน 3) การลงทุนตามแผนจดัสรรการลงทุน 4) การติดตามและปรับปรุง
การลงทุน และ 5) การรายงานภาพรวมการลงทุน ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีเป็นตวัช่วยใหผู้ล้งทุนบริหารความมัน่คงทางการเงิน 

การตลาดและการแข่งขนั 

1. เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีแนวโนม้ขยายตวัร้อยละ 2.4 ชะลอตวัจากปี 2561 ท่ีขยายตวัร้อยละ 4.2 เน่ืองมาจากผลกระทบ
ของนโยบายการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ีเขม้งวดมากข้ึน มีการข้ึนภาษีน าเขา้ระหว่างกนัหลายรอบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการคา้โลกชะลอตวั และนกัลงทุนชะลอการลงทุนออกไป ขณะท่ีมาตรการการเงินและมาตรการการคลงัมีประสิทธิภาพ
จ ากัด จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ล่าช้า และการลดอตัราดอกเบ้ียของ ธปท. ไม่ส่งเสริมการปล่อยสินเช่ือของ 
ธนาคารพาณิชย ์และภาคอสังหาริมทรัพยไ์ด้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยสินเช่ือส าหรับบ้านหลงัท่ีสอง  
เป็นตน้ไป โดยดชันีหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดส้ินปี 2562 ท่ี 1,579.84 จุด หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.02 จากปีก่อนหน้า  
ดว้ยปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย 5.25 หม่ืนลา้นบาทต่อวนั ลดลงร้อยละ 6.9 เม่ือเทียบกับปี 2561 ท่ีมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย  
5.64 หม่ืนลา้นบาทต่อวนั 
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 ดชันีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปรับสูงข้ึนจากระดบั 1,550 จุด ในช่วงตน้ปี 2562 ไปท าจุดสูงสุดของปีในช่วงเดือน
กรกฎาคม ท่ีระดบั 1,750 จุด โดยการปรับสูงข้ึนของตลาดหุ้นไทยในช่วงคร่ึงปีแรก มีปัจจยัสนบัสนุนจากการเปล่ียนท่าทีของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จากคาดวา่จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายถึง 3 คร้ัง (Hawkish) ในปี 2562 แต่กลบัส่งสัญญาณหยดุข้ึน
ดอกเบ้ีย (Dovish) ตั้งแต่ตน้ปี นอกจากน้ี ยงัส่งสัญญาณหยดุลดการลดขนาดสินทรัพย ์(Quantitative Tightening) ซ่ึงส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลงจากร้อยละ 3.3 ในช่วงปลายปี 2561 มาท าจุดสูงสุดในช่วง 
ไตรมาส 3 ของปี 2562 ท่ีร้อยละ 1.4  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลบัมาเติบโตอีกคร้ัง จากผลของมาตรการฟรีวีซ่าและฐานต ่า 
ในปีก่อน ประกอบกบัดชันี MSCI (Morgan Stanley Capital International) มีการเพ่ิมน ้ าหนกัลงทุนตลาดหุ้นไทยหลงัมีการ 
ปรับเกณฑ์สภาพคล่องให้ครอบคลุมถึงใบแสดงสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อย่างไรก็ดี  
ตลาดหุน้ไทยค่อย ๆ ปรับลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ดว้ยปัจจยัเส่ียง ดงัน้ี 

 ปัจจยัแรก ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทย แมพ้รรคพลงัประชารัฐจะสามารถเป็นแกนน าในการจดัตั้ง
รัฐบาลอย่างท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้แต่พรรคร่วมรัฐบาลท่ีมีคะแนนเสียงรวม 254 เสียง เทียบกบัฝ่ายคา้นท่ีมีคะแนนเสียงรวม  
246 เสียง ท าให้นักลงทุนมีความกังวลต่อเสถียรภาพรัฐบาล นอกจากน้ี การจัดตั้งรัฐบาลท่ีล่าช้าส่งผลกระทบต่อการผ่าน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ล่าชา้ออกไปจากเดือนตุลาคม 2562 เป็นเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 หรือล่าชา้ออกไป 4 เดือน 
ส่งผลต่อการใชน้โยบายการคลงัมีประสิทธิภาพจ ากดั 

 ปัจจยัท่ีสอง นโยบายการคา้ตึงตวัระหวา่งสหรัฐฯ และจีน โดยมีการข้ึนภาษีน าเขา้ส าหรับสินคา้เกือบ 4 แสนลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ เร่ิมส่งผลกระทบต่อปริมาณการคา้โลก โดยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิต (Manufacturing Purchasing Manager 
Index) ของกลุ่มประเทศหลกัปรับลดลงต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี นอกจากน้ี การปรับลดลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาว
สหรัฐฯ เขา้ใกลอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสั้นสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นดชันีช้ีน า (Leading Indicator) ต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
ยิง่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม 

 ปัจจยัท่ีสาม การแข็งค่าของค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 32.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงตน้ปี  
มาท่ี 30.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2562 หรือแข็งค่าข้ึนร้อยละ 7 รวมถึงแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
ไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าเม่ือเทียบกบัค่าเงินหยวน ร้อยละ 8.5 การแข็งค่าเม่ือเทียบกบัค่าเงินยูโร ร้อยละ 12 การแข็งค่าเม่ือเทียบกบั
ค่าเงินเยน ร้อยละ 5.8 และแข็งค่าเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอง ร้อยละ 7 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่งออกโดยรวม และเป็น 
ความเส่ียงต่อการดึงเงินลงทุนเขา้มาในเขตเศรษฐกิจพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ในระยะถดัไป 

 ปัจจยัท่ีส่ี เศรษฐกิจไทยขยายตวัต ่ากว่าท่ีตลาดคาดการณ์อย่างต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีหลงั จากทั้ งภาคการส่งออก 
ท่ีอ่อนแอ และมาตรการการเงินการคลงัท่ีมีประสิทธิภาพจ ากดั ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ รวมถึงผลกระทบของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
และน ้ ามนักลัน่ ส่งผลใหน้กัวเิคราะห์ส่วนใหญ่ (Bloomberg Consensus) ปรับลดประมาณการก าไรของ ตลท. ลงต่อเน่ือง ตั้งแต่
ตน้ปี จนถึงส้ินปี จากราคา 115 บาทต่อหุน้ เป็นราคา 93 บาทต่อหุน้ หรือปรับก าไรลงร้อยละ 19.4 

 ส าหรับปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัต ่าร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการใชจ่้ายภาครัฐท่ีเร่งตวัข้ึนหลงั
รัฐบาลเห็นชอบงบประมาณประจ าปี 2563 เร่ิมใชต้ั้งแต่กลางไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงคาดวา่รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการกระตุน้การ
บริโภคและการลงทุนมากข้ึน ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั จากความส าเร็จของดีลการคา้เฟสแรก ระหวา่งสหรัฐฯ และ
จีน ลดความเส่ียงการข้ึนภาษีน าเขา้เพ่ิมเติม และลดภาษีน าเขา้บางส่วนลงจากเดิม ขณะท่ีสหรัฐฯ และจีนมีความตั้งใจท่ีจะเจรจา
การคา้ต่อเน่ือง เพ่ือลดผลกระทบของภาษีท่ีถูกปรับสูงข้ึนก่อนหนา้น้ี 

 ตลท. เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 มีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เขา้ตลาดใหม่ทั้งหมด 34 บริษทั มีมูลค่าหลกัทรัพย ์ณ ราคา IPO รวม 3.8 แสนลา้นบาท โดยมี
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) (AWC) ท่ีเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่มีมูลค่าหลกัทรัพยสู์ง 1.8 แสนลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
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ร้อยละ 109 จาก 1.8 แสนลา้นบาท ในปี 2561 และจากขอ้มูลส้ินเดือนธนัวาคม 2562 มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของ ตลท. 
อยู่ท่ี 16.75 ลา้นลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 จากส้ินปี 2561 ท่ี 15.98 ลา้นลา้นบาท ส่วนมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของ 
MAI อยูท่ี่ 2.15 แสนลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.6 จากส้ินปี 2561 ท่ี 2.4 แสนลา้นบาท 

 ส าหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 2.90 เป็นอนัดบัท่ี 16 จากจ านวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งส้ิน 39 บริษทั 
แม้ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลกัทรัพย์ต่อวนั เฉล่ียในปี 2562 จะหดตัวลงร้อยละ 6.9 เป็น 5.25  
หม่ืนลา้นบาท แต่ถา้พิจารณาเป็นรายกลุ่มนักลงทุน จะเห็นว่า กลุ่มนักลงทุนท่ีมีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึน มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
นกัลงทุนต่างชาติ (Foreign Investors) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 และพอร์ตลงทุนของบริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 ขณะท่ี
ปริมาณการซ้ือขายของกลุ่มนกัลงทุนสถาบนั (Institutional Investors) และนกัลงทุนในประเทศทัว่ไป (Retail Investors) หดตวัลง 
ร้อยละ 0.5 และ 23.1 ตามล าดบั โดยในปีท่ีผา่นมา นอกจาก บล. ธนชาต จะพฒันาความแขง็แกร่งของบทวิเคราะห์ และช่องทาง
ในการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑต์ราสารอนุพนัธ์อยา่ง Derivative Warrant ให้เป็นท่ียอมรับของตลาด
มากข้ึน 

2. สมาชิกในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) ปัจจุบันมีทั้ งส้ิน 40 ราย ในปี 2562 มีปริมาณการซ้ือขายรวม 
104,521,995 สัญญา ซ่ึงมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัเท่ากบั 428,396 สัญญา เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 0.51 เม่ือเทียบกบั
ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั โดยปริมาณการซ้ือขายส่วนใหญ่มาจาก Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ส าหรับ 
บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 2.63 โดยอยูใ่นอนัดบัท่ี 14 จากจ านวนสมาชิกในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(TFEX) ทั้งหมด 

3. ปัจจุบนัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยย์งัมีการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรมของ
การรวมกิจการ การเขา้จดทะเบียนใน ตลท. และการระดมทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถึงแมว้า่การแข่งขนัดา้นราคาจะมีสูงข้ึน แต่ศกัยภาพ
การแข่งขนัหลกัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้งดา้นการให้ค  าแนะน าท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และการแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ การมีเครือข่ายของผูใ้ห้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์และน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  
ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ใหก้บัลูกคา้ได ้อนัจะท าใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการของ บล. ธนชาต เพ่ิมมากข้ึน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บลจ. ธนชาต ให้บริการจดัการลงทุนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนรายยอ่ย ผูล้งทุน 
รายใหญ่ และผูล้งทุนสถาบนั โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง ไดแ้ก่ สาขาของธนาคาร 
ธนชาต และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจัดให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนดในการให้บริการท่ีเก่ียวกบัการลงทุน โดย
ควบคุมดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งส้ิน 23 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการจดัการกองทุนรวม
ท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 5,364,522 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 7.10 ในปี 2562  
มีกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่จ านวน 630 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 1,196,519 ลา้นบาท โดยกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ส่วนใหญ่
เป็นกองทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 387 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 983,709  
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.21 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีจดัตั้งในปี 2562 ส าหรับกองทุนท่ี บลจ. ธนชาต จดัตั้งใหม่
ในปี 2562 ร้อยละ 67.72 เป็นกองทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวมทั้งส้ิน (Asset under Management) จ านวน 232,752.45 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2561 จ านวน 11,392.90 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.15 เป็นการเพ่ิมข้ึนจากกองทุนรวมท่ีเสนอขายประชาชน
ทัว่ไป 14,884.63 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.77 ส าหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารแบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวม ร้อยละ 
88.75 กองทุนส่วนบุคคล ร้อยละ 3.63 และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ร้อยละ 7.62 

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 

ให้บริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกันวินาศภยั ได้แก่ การประกันอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์ 
การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และธุรกิจการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในเดือนมกราคม-ตุลาคมของปี 2562 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัของไทยมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 โดยมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 5.94 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 193,787 ลา้นบาท 
โครงสร้างตลาดประกนัวนิาศภยัในส่วนของการประกนัภยัรถยนตย์งัคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59 ของมูลค่าตลาดรวม 
รองลงมาคือ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 35 ส่วนการประกนัอคัคีภยั และการประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4 และร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ธนชาตประกนัภยัมีเป้าหมายขององคก์รในการด าเนินงานให้กิจการมีความมัน่คง เนน้การเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดดเด่นดว้ย
สินคา้และบริการท่ีหลากหลาย เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้ การตอบสนองลูกคา้ท่ีรวดเร็วฉับไว และสร้างความ
ประทบัใจในบริการดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดยมีพนัธกิจส าคญั 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างก าไรของบริษทัฯ ดว้ยการเพ่ิมยอดขายของผลิตภณัฑท่ี์สร้างผลก าไร ตลอดจนเนน้การ
จดัการดา้นสินไหมทดแทน และบริหารตน้ทุนดา้นการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ (Profitability) 

2. มุ่งครองความเป็นเลิศในธุรกิจประกนัวินาศภยั ด้วยการยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการให้บริการ 
(Customer Centric) 

3. สร้างสรรคค์วามพึงพอใจสูงสุดดว้ยการบริการท่ีครบวงจร (Service Excellence) 

4. มุ่งสู่การพฒันา Productivity ทัว่ทั้งองคก์ร พร้อมกบัปรับปรุง Process และ Infrastructure ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ (Digital Platform) 

นอกจากน้ี ในปี 2562 ธนชาตประกนัภยัไดพ้ฒันางานบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกคา้ไดม้ากกวา่ความคุม้ครอง ดว้ยแตม้
ต่อเซอร์วิส “Line Official ธนชาตประกนัภยั” ก าลงัเสริมท่ีพร้อมช่วยเหลือดูแลลูกคา้ ทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถ
แจง้เคลมผา่นไลน์ ดูขอ้มูลกรมธรรม ์คน้หาอู่และโรงพยาบาลใกลบ้า้น รวมทั้งสิทธิพิเศษจากร้านคา้ชั้นน าต่าง ๆ ท่ีร่วมรายการ
ตลอดทั้ งปี รวมถึงได้พฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีตอบรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ 
ประกนัภยัรถยนต ์2+ ราคาพิเศษ ส าหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น “ธนชาต 2+ มือโปร” เฉพาะลูกคา้อาย ุ40 ปีข้ึนไป และ “ธนชาต 
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2+ ถูกใจ” ส าหรับลูกคา้รถกระบะ ส่วน “ธนชาต My Condo” จะเป็นประกนัภยัทรัพยสิ์นภายในบา้น ส าหรับกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยั
คอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ 

กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์น
เอาประกนัอยูใ่นช่วงไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยประเภทผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัท่ีลูกคา้เลือก ไดแ้ก่ การประกนัภยัรถยนต ์การ
ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และการประกนัอคัคีภยับา้นอยูอ่าศยั กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมาจากลูกคา้สินเช่ือของธนาคารธนชาต 
และการท าการตลาดของธนชาตประกนัภยั 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนัองคก์รเอกชน 
ท่ีด าเนินธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้ งการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑ์หลกั ๆ ท่ีให้บริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ  
การประกันภยัเบ็ดเตล็ด และการประกันอคัคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า ตั้ งแต่ 
ธนชาตประกนัภยัไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั มิไดมี้การพ่ึงพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของ
ธนชาตประกนัภยั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดด าเนินการใหบ้ริการรับประกนัภยัเฉพาะลูกคา้ภายในประเทศเท่านั้น 

ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวนิาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2562 ของสมาคมประกนัวินาศภยั 
คาดวา่ในปี 2562 อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัจะมีอตัราการเติบโตท่ีประมาณร้อยละ 6.0 โดยมีเบ้ียประกนัภยั 
รับรวมอยูท่ี่ 247,075 ลา้นบาท 

บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ให้บริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล ประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน ให้ความคุม้ครอง
ชีวติและสุขภาพ ส าหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั และองคก์รทัว่ไป 

ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายบุคคลของ เอ็มบีเค ไลฟ์ มีผลิตภณัฑส์ะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑบ์ านาญ ผลิตภณัฑช์ัว่ระยะเวลา 
และผลิตภณัฑป์ระกนัสุขภาพ ดงัน้ี 

- ผลติภัณฑ์ MBK Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกนัภยั 20 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์
ท่ี 1-19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกันภัยเร่ิมต้น ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี  20 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 150 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 207 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Saving 10/2 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 2 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1-9 รับเงินคืนร้อยละ 5 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 188 ของ
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 233 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Smart Saving 10/3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 3 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1-5 รับเงินคืนร้อยละ 6 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 6-9 รับเงินคืนร้อยละ 7 และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 
รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 300 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 358 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 
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- 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 โดยให้ความคุม้ครองชีวิต
ร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และไดรั้บความคุม้ครองชีวิตในกรณีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 100 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และเม่ือส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเบ้ียประกนัภยัรายปีท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมด 

- ผลิตภัณฑ์ MBK Life 14/7 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 14 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 7 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์ท่ี  
1-5 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 6-10 รับเงินคืนร้อยละ 4 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 11-13 รับเงินคืนร้อยละ 5 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 14 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 180 
ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 230 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Easy Protection Life 15/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 15 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี โดยใหค้วาม
คุ้มครองชีวิตร้อยละ 300 ของทุนประกันภัยเร่ิมต้นในปีกรมธรรม์ท่ี 1-3 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 500 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 4-6 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 700 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี  
7-9 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 800 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 10-15 ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 15  
รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 730 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 730 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ MBK Easy Saving 15/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 15 ปี ช าระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี โดยใหค้วามคุม้ครอง
ชีวติร้อยละ 100 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 1 และใหค้วามคุม้ครองชีวติร้อยละ 165 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ใน
ปีกรมธรรม์ท่ี 2 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 230 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 3 และให้ความคุม้ครองชีวิต
ร้อยละ 295 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 4 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 360 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปี
กรมธรรม์ท่ี 5 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 425 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 6 และให้ความคุม้ครองชีวิต 
ร้อยละ 490 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรมท่ี์ 7  และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 555 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปี
กรมธรรม์ท่ี 8 และให้ความคุม้ครองชีวิตร้อยละ 620 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 9 และให้ความคุม้ครองชีวิต 
ร้อยละ 685 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ในปีกรมธรรม์ท่ี 10-15  ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 1-14 รับเงินคืนร้อยละ 10 ของ 
ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 15 รับคืนเม่ือครบก าหนดร้อยละ 570 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอด
สญัญาร้อยละ 710 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

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

- ผลิตภัณฑ์ MBK Happy Pension 85/1 (บ านาญแบบลดหย่อนได้) ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ20-59 ปี ช าระเบ้ีย
ประกนัภยัเพียง 1 ปี ได้รับเงินคืนบ านาญในปีท่ีผูเ้อาประกนัภยัครบอายุ 60 จนถึง 85 ปี รวมรับเงินบ านาญสูงสุด 26 งวด  
รวมร้อยละ 520 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 
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- ผลติภัณฑ์ MBK Happy Pension Gold 85/1 (บ านาญแบบลดหย่อนได้) ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ60-65 ปี ช าระเบ้ีย
ประกนัภยัเพียง 1 ปี ไดรั้บเงินคืนบ านาญตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ 1 จนถึงวนัครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัครบอาย ุ
85 ปี รวมรับเงินบ านาญสูงสุด 25 งวด รวมร้อยละ 500 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี ช าระเบ้ียประกัน 5 ปี ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  
ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ โดยใหค้วามคุม้ครองชีวติสูงถึง 100,000 บาท พร้อมความคุม้ครองด้านค่ารักษาพยาบาลในฐานะ
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
การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงด้วยจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กนั หรือลดลงเป็น 
รายงวดดว้ยอตัราดอกเบ้ียทบตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ดา้นการตลาดของ เอ็มบีเค ไลฟ์ มุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับลูกคา้รายบุคคล ส าหรับกลุ่มลูกคา้
หลกัเป็นลูกคา้ท่ีมีรายไดร้ะดบักลางข้ึนไป (Middle-Upper Income) ส าหรับสะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑบ์ านาญ ในส่วนลูกคา้กลุ่ม 
ผูเ้ช่าซ้ือนั้น จะมุ่งน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตแบบคุม้ครองสินเช่ือ โดยน าเสนอผลิตภณัฑ์และความคุม้ครองท่ีตรงตาม 
ความตอ้งการ สร้างความสมัพนัธ์และมอบการบริการท่ีดีใหก้บัลูกคา้ 

ในส่วนของลูกคา้องคก์รนั้น บริษทัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายคือ บริษทัชั้นน า สหกรณ์ออมทรัพย ์และนิติบุคคลอ่ืน เนน้ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตกลุ่ม ทั้งท่ีมีและไม่มีอนุสัญญา (Rider) ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยการน าเสนอต่อลูกคา้องค์กรท่ีท าเป็น
สวสัดิการพนกังาน (Employee Benefits) และตามความตอ้งการอ่ืน ๆ ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ช่องทางการจ าหน่าย 

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

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 22 จาก 24 

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 

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 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 23 จาก 24 

ธุรกจิลสีซ่ิง 

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ราชธานีลิสซ่ิง ด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือสัญญาเช่าการเงินในตลาดรถยนต์ทั้ งใหม่และเก่า 
โดยเฉพาะรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ซ่ึงไดแ้ก่ รถกระบะ รถแท็กซ่ี รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ และประเภท
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ทั้งน้ี ราชธานีลิสซ่ิงมีเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่และรถยนตเ์ก่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 และ 30 
ตามล าดบั ของยอดเงินให้สินเช่ือทั้งหมด และมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือส าหรับรถบรรทุกและรถยนตป์ระเภทอ่ืน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 65 และ 35 ตามล าดบั 

การด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองนั้น ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัการให้บริการสินเช่ือ 
เช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือรถยนต์เพ่ือการพาณิชยท่ี์มีความอ่อนไหวกบัภาพรวมของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงหลายดา้นในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพการใชง้านของรถ 
ราคาอา้งอิงในตลาดรถยนตมื์อสอง การตรวจสอบหลกัฐาน ทะเบียนรถยนต ์เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนตมื์อสอง 

นอกจากน้ี ราชธานีลิสซ่ิงยงัมีการให้บริการหลงัการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์
ประจ าปี การประสานงานการต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั รวมทั้งการน ารถยนตไ์ปตรวจสภาพเพ่ือต่อภาษีทะเบียนรถยนต ์เป็นตน้ 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้แลว้ ยงัเป็นการเสริมรายไดใ้ห้กบัราชธานีลิสซ่ิง รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ใน 
แง่ของการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้และป้องกนัความเสียหายใหแ้ก่ราชธานีลิสซ่ิงอีกดว้ย 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2562 อุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง มีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่าน ๆ มา แต่การแข่งขนัใน
ธุรกิจลิสซ่ิงและเช่าซ้ือยงัคงรุนแรงต่อเน่ืองต่อไป เน่ืองจากสถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงกิจการลิสซ่ิงและเช่าซ้ือของ
ผูผ้ลิตและตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มุ่งเน้นการท าตลาดไปท่ีสินเช่ือรถยนต์ส่วนบุคคลทั้ งรถใหม่และรถมือสอง ท าให้
ผูป้ระกอบการบางรายมีการปรับตวัและขยายสดัส่วนไปยงัการใหสิ้นเช่ือส าหรับรถยนตมื์อสองมากข้ึน แต่ผูป้ระกอบการเหล่าน้ี
ก็ยงัไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของราชธานีลิสซ่ิง เน่ืองจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลกัของราชธานีลิสซ่ิงเป็นกลุ่มรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชยท์ั้งรถใหม่และรถเก่า 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 ประกอบกบัการให้บริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์
และการให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูจ้  าหน่ายรถยนต ์ท าให้ราชธานีลิสซ่ิงมีความมัน่ใจท่ีจะรักษาความสามารถในการแข่งขนั รวมถึง
ส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 24 จาก 24 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

  แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 60,649 ลา้นบาท รวมถึงส ารองตามกฎหมายและก าไรสะสมแลว้ แหล่งเงินทุน 
ท่ีส าคญัของธนาคารธนชาตยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัอีก 2 แห่งคือ 

  1) เงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2562 มีจ านวน 734,352 ลา้นบาท 

  2) เงินกู้ยืม จ านวน 31,424 ลา้นบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากหุ้นกู้และตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 7,000 ลา้นบาท หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ จ านวน 24,419 ลา้นบาท และตัว๋สญัญาใชเ้งิน จ านวน 5 ลา้นบาท 

2. การจดัหาเงนิทุนหรือให้กู้ยมืผ่านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  ธนาคารธนชาตไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในกลุ่มธนชาต โดย ณ ส้ินปี 2562 
ธนาคารธนชาตไดใ้หกู้ย้มืแก่ ธนาคารทหารไทย เพื่อการด าเนินการตามแผนควบรวมกิจการ จ านวน 32,806 ลา้นบาท  

ยอดเงินกูย้ืมคงคา้งดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 4.59 ของยอดเงินท่ีให้กูย้ืมทั้งหมดของงบการเงินเฉพาะธนาคารธนชาต  
ณ ส้ินปี 2562 โดยทั้งหมดเป็นการให้กูย้ืมเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 12 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง ตามเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนตวัลงจากสงครามการคา้ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยในฐานะคู่คา้ท่ีท ากบัทั้งจีนและสหรัฐฯ และการลดลงของดอกเบ้ียนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ท าให้เงินทุนเคล่ือนยา้ยไปสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะอยา่งยิง่อตัราแลกเปล่ียนของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงแขง็ค่าท่ีสุดในรอบหลายปี ทั้งสองปัจจยัน้ี
ส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจไทยซ่ึงพ่ึงพาการส่งออกและการท่องเท่ียวเป็นส าคญั รวมทั้งภาวะการณ์ของหน้ีครัวเรือนท่ีคงตวั
อยูใ่นระดบัสูงท าใหสิ้นเช่ือโดยรวมของธนาคารพาณิชยท์ั้งสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ืออุปโภคบริโภคขยายตวัในอตัราชะลอตวัลง 
แต่การควบคุมคุณภาพสินเช่ืออยา่งใกลชิ้ดและเขม้งวดข้ึนส่งผลให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพยงัคงสามารถทรงตวัไดจ้ากปีก่อน ทั้งน้ี
เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. มีมติให้ปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 2 คร้ัง 
ลดลงจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ในไตรมาสท่ี 3 และจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ในไตรมาสท่ี 4  

ส าหรับในปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ชะลอตวัลงต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ทั้งจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ซ่ึงจะสร้างแรงกดดนัต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจ โดยยงัคงมีปัจจยัเส่ียงท่ีจะตอ้งติดตามอย่างใกลชิ้ด 
ในหลายดา้น เช่น ความสามารถในการผ่อนช าระของธุรกิจ SMEs หน้ีภาคครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง และคุณภาพสินเช่ือ 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ได ้ 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
โดยมีการก ากบัดูแล ติดตาม และพฒันาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการต่าง ๆ ยงัคงมีความ
สอดคลอ้งและทนัต่อปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ไดก้ าหนดโครงสร้างองคก์รเพ่ือสนบัสนุน
การบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายผา่นการก ากบัดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงสร้างในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะภาพรวม 
(Enterprise-wide Risk) ซ่ึงครอบคลุมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณา 
ถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร  มีบทบาทในการบริหารจัดการความเส่ียง  พิจารณาอนุมัติและก ากับดูแลการท าธุรกรรม 
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ รวมทั้ง พิจารณากลัน่กรองนโยบายการบริหารความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั รวมทั้งวางกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด นอกจากน้ี ยงัมีบทบาทในการควบคุม ติดตาม 
และดูแลให้บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการรายงาน 
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ผลการปฏิบติัการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและ
กลยทุธ์ท่ีก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามแนวนโยบายและขอ้บงัคบั
ของทางการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และกลุ่มธนชาต รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใตโ้ครงสร้างองค์กรท่ีมีการสอบทานและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance)  
มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมติดตามความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) และ
หน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานท่ีท าธุรกรรม (Front Office) 

 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดก้ าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้พนกังานไดถื้อปฏิบติัตาม และยงัไดก้ าหนดกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) การระบุถึงลกัษณะของความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง  2) การพฒันา
เคร่ืองมือและแบบจ าลอง (Model) ท่ีเหมาะสมส าหรับวดัค่าความเส่ียง และการประเมินความเส่ียง  3) การควบคุมความเส่ียง 
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ  4) การติดตามสถานะความเส่ียงเพื่อจดัการความเส่ียงให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 การก าหนดขนาดและสดัส่วนตามค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงหรือแบบจ าลอง ท าให้
บริษทัฯ สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเพดานในการควบคุมค่าความเส่ียง 
ท่ีสามารถยอมรับได ้และใชเ้ป็นระดบัสญัญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

 มีการรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยท่ีส าคัญ และสรุปภาพรวม 
ความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าตามงวดเวลาท่ีก าหนด 

Risk Management ส่วนบริหารเงินและการลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจัดการ Special Project 

คณะกรรมการ 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายการเงิน สายงานธุรกิจ 
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ระบบการบริหารความเส่ียงขา้งตน้มีการพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลกัความระมดัระวงั มีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมทนัต่อ
เหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังาน 
เป็นส าคญั 

ประเภทความเส่ียงทีส่ าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี ้

1. ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ี หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย  
ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการท าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การให้กูย้ืมหรือให้สินเช่ือ การก่อภาระผูกพนั
หรือการค ้ าประกัน ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้เครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหน้ี (Market 
Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท. ไม่ค ้าประกนั และตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รเอกชน 
เช่น หุน้กู ้เป็นตน้ 

 ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดส้ร้างวฒันธรรมทางดา้นเครดิต 
เร่ิมจากการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สญัญา หรือผูอ้อกตราสารหน้ี โดยใชแ้บบวเิคราะห์ความเส่ียง
ท่ีพฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิตซ่ึงเป็นหน่วยงาน
อิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะเป็น 
ผูพิ้จารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา วงเงินสินเช่ือหรือลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไข
ต่าง ๆ ในการให้สินเช่ือหรือก่อภาระผูกพนั รวมทั้งควบคุมสถานะความเส่ียงทั้งในระดบัภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียง
ทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ตลอดจน
ติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือให้มีการจดัการอยา่งเหมาะสม ด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพ
ของธุรกิจและความสามารถในการช าระหน้ีคืนเป็นปัจจยัส าคญั โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบการท าธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงด้านเครดิต แล ะมีหน่วยงาน
ตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 

เพ่ือให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเส่ียงท่ีได้รับ บริษัทฯและบริษทัย่อยมีการน าเคร่ืองมือในการวดัผลตอบแทน 
หลงัหกัค่าความเส่ียงต่อเงินกองทุน หรือ Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) มาใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
จดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤตท่ีจะส่งผลให้ลูกหน้ี 
มีความสามารถในการช าระหน้ีลดลง หรือไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปัจจยัเส่ียง 
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนใหมี้ผลกระทบต่อการท าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีลูกหน้ีด าเนินธุรกิจอยู ่

ปัจจยัความเส่ียงด้านเครดติทีส่ าคญั มดีงันี ้

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

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

1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

สินเช่ือด้อยคุณภาพ ได้แก่ สินเช่ือจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของแต่ละ
สถาบันการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญ 
และพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการก าหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเช่ืออยา่งสม ่าเสมอ 

1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 

ส าหรับการให้สินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้มีการวิเคราะห์และจดัระดบัคุณภาพของ
หลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น และน าผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปใช้
เป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวไม่วา่จะเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย์
จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดไว ้โดยประเภทของ
หลกัประกนัท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินฝากและตัว๋แลกเงิน หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพย์
นอกตลาด อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยั ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ
และบริษทัย่อยก าหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ีในการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกันแต่ละประเภท รวมทั้ ง
ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานการประเมินราคาและตีราคาท่ีมีขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ก าหนดราคา ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าของหลกัประกันนั้นลดลง หรือมีการเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน จะตอ้งมีการ
พิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีรถยนต์เป็นหลกัประกันท่ีถือเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษทัฯ สามารถด าเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ดใ้นทนัทีเพ่ือน าไป
ขายในตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถยึดรถยนต์ท่ีเป็นหลกัประกนัได ้
รวมทั้งความเส่ียงจากการจ าหน่ายรถยนตแ์ต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะ
ตลาดรถยนต์ใช้แลว้ สภาพของรถยนต์ท่ีได้ยึดมา เป็นตน้ ซ่ึงธนาคารธนชาตได้ใช้ขอ้มูลจากสถิ ติค านวณค่าความเสียหาย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ หรือ Loss Given Default (LGD) ทั้งน้ี ธนาคารธนชาต
ไดมี้การกนัส ารองฯ ท่ีสูงกวา่ค่า LGD เพ่ือใหค้รอบคลุมความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของ ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือพบวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะได ้
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ซ่ึงพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะ
ของทรัพยสิ์น 
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1.5 ความเส่ียงจากการค า้ประกนัและการอาวลั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต  
การค ้ าประกนักูย้ืมเงิน และภาระผูกพนัอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบแทนลูกคา้  
ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการค ้าประกนัและการอาวลั บริษทัฯและบริษทัย่อย 
ไดดู้แลและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมติั ตลอดจนควบคุมและ
ติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

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) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีและตราสารทุน ท าใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงโดยใชแ้บบจ าลองของ Value-at-Risk (VaR Model) 
เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยมีการก าหนด Limit ต่าง ๆ ในการท าธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีรับได ้เช่น Position Limit 
และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงานท่ีท าธุรกรรม (Front 
Office) และหน่วยงานท่ีบันทึกรายการ (Back Office) ท าหน้าท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารความเส่ียงไดท้นัท่วงที บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มอบหมายให้คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงด้านน้ี ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองมือดงักล่าว 
มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย  า บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการท า Back-testing โดยใช้
เกณฑม์าตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) ก าหนด นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจ าลองเหตุการณ์
รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือท าการทดสอบ 
ภาวะวกิฤต Stress Test เพ่ือใหค้าดการณ์ไดว้า่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทาง
การเงินอยา่งไร 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผือ่ขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จ าแนก
ตามประเภทเงนิลงทุน เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่ายุตธิรรม 

2562 2561 

เงนิลงทุน   
เงินลงทุนเพื่อคา้   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,705 13,346 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,661 3,507 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,420 958 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 20,908 99,910 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,257 23,702 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 17,203 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 
หน่วยลงทุน 

2,794 
3,238 

6,793 
68 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 38,983 165,487 

มูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัย่อยลดลงเน่ืองจากบริษทัฯ ขายเงินลงทุนในธนาคาร 
ธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย 

2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

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

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายท่ีจะด าเนินงานภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีมีประสิทธิภาพ
ระยะยาว คือ สามารถรักษาระดบัความสัมพนัธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย
ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะส าหรับการด าเนินงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากความเหล่ือมล ้ าระหว่างระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ในสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนั 
ในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซ่ึงจะมีการวดัความเส่ียงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีความเส่ียงอยู่ในขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได้ จึงไดจ้ัดให้มีการก าหนดระดับเพดานความเส่ียงและระดับ
สญัญาณเตือนภยัท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผูกพนั รวมทั้งการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ีย (Reprice) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย ควบคุมและติดตามความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด โดยมีการติดตามสถานการณ์
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เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย  
เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเส่ียง 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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  -     -     -     -     -     -     3  3  

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -     -     -     -     -     -    13  13  

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

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

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -     -     -     -     -     -     2,577   2,577  

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

หนีสิ้นทางการเงนิ         

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

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์  -     -     -     -     -     -     47  47  

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

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -     -     -     -     -     -     948  948 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี  -     -     -     -     -     -     1,054   1,054 

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

2.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อนัอาจมีผลให้มูลค่า
ของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได ้หรือมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ท าใหมี้ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะ
เงินตราต่างประเทศสุทธิ และด าเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยภายใต้
เกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. อยา่งเคร่งครัด 
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3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถช าระหน้ีสินและภาระผกูพนัเม่ือถึง
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนได ้
แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนั
และในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเส่ียงจะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาท่ี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจมีความตอ้งการเงินทุนแตกต่างกนัเพ่ือรองรับการครบก าหนดของเงินกูย้ืม การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลง 
หรือการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์โดยใชเ้คร่ืองมือทั้งท่ีเป็นแบบจ าลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) 
อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใชส้ถานการณ์จ าลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อวิเคราะห์
ถึงผลกระทบว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะยงัคงมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอหรือไม่ ภายใตก้ระแสเงินสดท่ีข้ึนอยู่กับพฤติกรรม 
ของลูกคา้ในการต่ออายุสัญญาเม่ือครบก าหนด นอกจากน้ี ยงัได้ประมาณการความตอ้งการสภาพคล่องภายใตส้มมติฐาน 
ท่ีแตกต่างกนัตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยเองและเกิดกบัระบบสถาบนั
การเงิน 

ขณะเดียวกนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจดัท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวร้องรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการ
ทบทวนเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีจะมีผลต่อการด าเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะจดัให้มี 
การประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจ า 

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจ าแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของ 
แหล่งเงนิทุน เป็นดงันี ้

เงนิทุนจ าแนกตามแหล่งที่มาของเงนิทุน 
2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินรับฝาก - - 751,917 85.56 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,660 25.91 71,923 8.18 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  44,780  74.09   55,013  6.26 
รวม  60,440   100.00  878,853  100.00  

 

เงนิทุนจ าแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงนิทุน 
2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ปี 34,169 56.53 786,934 89.54 
เกิน 1 ปี 26,271 43.47 91,919 10.46 
รวม 60,440 100.00 878,853 100.00 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
วนัที่ครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด 3   -     -     -    3  

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  -     13  -     -    13  

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

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

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -    2,577  -     -    2,577 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ      

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

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์  -     47  -     -     47 

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

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  -    948   -     -    948  

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี  -    1,054  -     -    1,054  

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

ภาระผูกพนั      

ภาระผกูพนัอ่ืน  1  -     43  -     44 

 
4. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรหรือ 
ขาดการควบคุมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได ้
จากการด าเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย เช่น ความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง 
หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้ งความเสียหายท่ีได้รับจากการตกลงกันนอกชั้นศาล เป็นต้น  
ซ่ึงความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอ่ืน โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) และดา้นช่ือเสียง 
(Reputation Risk)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความตระหนกัดีวา่ การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีดี เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจให้
บรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จได้อย่างย ัง่ยืน จากสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ซ่ึงมีความไม่แน่นอน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้
ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อีกทั้งครอบคลุมการด าเนินงาน 
ทัว่ทั้งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งเพียงพอและเตรียมความพร้อมรับกบัสภาวะการณ์ท่ีไม่คาดคิดดงักล่าวไดอ้ยา่งทนักาล รวมทั้ง
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ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีมีแนวโนม้เขม้ขน้ข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
ดา้นปฏิบติัการท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการป้องกนัและติดตามดูแลความเส่ียง นอกจากน้ี การควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัในการควบคุมและ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดี อนัไดแ้ก่ ก าหนดโครงสร้างองคก์ร  
ใหมี้การสอบทานและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั การจดัให้มีหน่วยงานสนบัสนุนการท าธุรกรรมท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นและ
เป็นอิสระเพื่อลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน การจดัให้มีระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมทุกประเภท การจดัการ
ระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ตลอดจนการจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง เป็นตน้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบหรือเง่ือนไขของวิธีการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินความเส่ียงภายใน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเอง โดยวิธีการดงักล่าวบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น แนวทางการ
ก ากบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ลกัษณะและความซบัซอ้นของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง
ของบริษทั โดยมีการจดัท าเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีส าคญัตามหลกั Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น 
การประเมินความเส่ียงและการควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment) ดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญั (Key Risk 
Indicators: KRI) การจดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss Data) นโยบายการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกของ
กลุ่มธนชาต (Outsourcing Policy) โดยมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดย ธปท. และแผน
รองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง (Business Continuity Plan)   

ส าหรับการติดตามดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยก าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงาน
มีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะช่วยให้รับทราบถึงความเส่ียงและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่ส่งผลเสียหาย
ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ถึงกระนั้ นก็ดี เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวโน้มและ 
การเปล่ียนแปลงของขอ้มูลปัจจยัเส่ียง บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงจดัให้มีรายงานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
เพ่ือใชป้ระกอบการก าหนดนโยบายและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้บริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดอีกทางหน่ึงดว้ย 

5. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งมาก ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ปลอดภยั และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยตระหนักดีวา่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดเวลา อาจก่อให้เกิดความเส่ียง  
ดา้นความปลอดภยัของการใหบ้ริการ ขอ้มูลลูกคา้ ความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ
และบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น
มาตรฐานสากล โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการคุม้ครองขอ้มูล และรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้  ภายใตห้ลกัการส าคญั 3 ประการ คือ  
1) การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality) 2) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) และ  
3) ความพร้อมใชง้านของระบบและขอ้มูล (Availability)   

 เพ่ือให้บริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง และ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซอ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และความเส่ียงดา้นกฎหมาย บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
ก าหนดโครงสร้างการก ากบัดูแล ตามหลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ีรับผิดชอบ 3 ระดบั (Three Lines of Defense) อยา่งชดัเจนและเป็น
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อิสระจากกนั ไดแ้ก่ 1) ปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) บริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ก าหนดนโยบายและมาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศ นโยบายการบริหารความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระเบียบวธีิปฏิบติัและกระบวนการในการบริหารความเส่ียง และมีการสร้างความรู้ และความตระหนกัรู้เร่ือง
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน อยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามมาตรฐานสากล ดงัน้ี 

 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ประกอบดว้ย 1) ระบุความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Identification)  
2) วิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) และ 3) ประเมินค่าความเส่ียง (Risk Evaluation) ประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 การจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) มีการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเส่ียงอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับ 
ผลการประเมินความเส่ียง เพ่ือให้ความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่อยูใ่นระดบัความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ียอมรับได ้โดยมีการก าหนด
ดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญั (IT Key Risk Indicators) 

 การติดตาม ทบทวน และรายงานความเส่ียง (Risk Monitoring, Review, and Reporting) มีกระบวนการในการติดตามและ
ทบทวนความเส่ียง เพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงเทคโนโลยท่ีียอมรับได ้และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบเป็นประจ า 

6. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบติัไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายไดเ้งินกองทุนหรือการด ารงอยู่ของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การท าแผนกลยทุธ์ส าหรับช่วงเวลา 3 ปีขา้งหนา้ 
และจัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์ภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมาย 
ของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจ าปีท่ีก าหนด
เป้าหมายไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

7.  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) 

ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสาธารณชน ไดแ้ก่ ลูกคา้ (Customers) คู่คา้ 
(Strategic or alliance partners) นักลงทุน (Investor) และผูก้  ากบัดูแล (Regulators) รับรู้ถึงภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือขาด 
ความเช่ือมัน่ในบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ/หรือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงความเส่ียงด้านช่ือเสียงอาจเกิดจากการไม่ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณใน 
การด าเนินธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการ รวมทั้งเกณฑก์ารปฏิบติังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ค  านึงถึงความส าคญัของความเส่ียงด้านช่ือเสียงมาอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการตาม Pillar II ของ ธปท. จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายบริหารความเส่ียง 
ดา้นช่ือเสียงข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย กรอบการบริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk Framework) และกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียง ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมินและการวดัความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบัตามผลกระทบ
และโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง การป้องกันความเส่ียงด้านช่ือเสียงโดยการสร้างความตระหนักในความส าคัญของ 
ความเส่ียงด้านช่ือเสียงและก าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียงก่อนเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Reputation Risk Event)  
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การติดตามและรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการจดัการความเส่ียงในกรณีความเส่ียง
อยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ก าหนดให้มีหน่วยงานหลกัท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงในกระบวน 
การบริหารความเส่ียงดงักล่าว  

8. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หมายความวา่ ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีบังคบัใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจ านวนสูง  
ความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ หรือการถูกทางการเขา้แทรกแซง ซ่ึงการปรับปรุง เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั กฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ธปท. ก.ล.ต. ตลท. คปภ. ปปง. และหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่ละคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ 
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของธนาคารธนชาต ท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร 
ธนชาต ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่มธนชาต ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทางการ
และองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้ค  าปรึกษา เผยแพร่ความรู้ให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 
และสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูงใหส้ามารถบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ซ ้ าซอ้นกบั
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะ เช่น การป้องกันการฟอกเงิน การประสานงานกับผูก้  ากับดูแล  
หรือหน่วยงานทางการ เป็นตน้ โดยมีการรายงานคู่ขนานต่อผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัจะท าการประเมินความเส่ียง 
ดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ซ่ึงครอบคลุมถึงทิศทางการก ากบัดูแลของทางการ ผลการตรวจสอบของทางการ นโยบายธุรกิจ ขอ้หารือ ขอ้ร้องเรียน การควบคุม
ภายใน และระบบงานภายในท่ีรองรับในเร่ืองท่ีพิจารณานั้น ๆ โดยมีการก าหนดน ้ 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 เป็นเจา้ของและไม่ติดภาระจ านอง/จ าน า ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

ท่ีดิน* 47 5,483 5,609 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร* 163 2,174 2,477 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 544 6,836 7,279 

อ่ืน ๆ 62 154 82 

รวม 816 14,647 15,447 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (515) (6,525) (6,690) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (79) (79) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 301 8,043 8,678 

* แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่  

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านักงาน ค่าเช่ารถยนตแ์ละอ่ืน ๆ ตามสัญญาเช่าและ
บริการระยะยาว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ระยะเวลา 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

สญัญาเช่าท่ีดิน/อาคาร ภายใน 1 ปี 71 583 551 

1 ปีข้ึนไป 211 742 695 

สญัญาเช่ารถยนต ์ ภายใน 1 ปี 
1 ปีข้ึนไป 

15 
33 

123 
216 

133 
192 

อ่ืน ๆ ภายใน 1 ปี 35 1,161 1,110 

1 ปีข้ึนไป 2 1,748 2,471 

รวม  367 4,573 5,152 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 5 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดว้ยจ านวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

 ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็น
หน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัส ารองในอตัราไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนั ส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยกนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกัน โดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายหลกัประกนัไดต้ามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ทั้งน้ี ส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็น
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อยกันเงินส ารองเป็น 
กลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลักษณะเดียวกัน  โดยพิจารณาจากผลขาดทุน 
จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดพิ้จารณา 
กนัส ารองเพ่ิมเติมโดยค านึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณน้ีได้มีการสอบทานรายละเอียดและทบทวน 
ความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณา

ความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้ าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกัน 

ไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสได้รับช าระคืนไม่ครบ ทั้ งน้ี บริษทัย่อยถือพ้ืนฐานการจัดชั้นหน้ีและตั้งส ารองตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีก าหนดโดย ก.ล.ต. 

 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลูกหน้ี 
ท่ีคา้งช าระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ี
ของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหัก
หลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้โดยการ 
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะน าไปลดหรือเพ่ิมค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 5 

นโยบายการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุน 
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่ 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ 
ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจ าหน่าย
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ 
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณ
คิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

นโยบายการรับรู้รายได้จากเงนิให้สินเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ รายได้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ 
สญัญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งส าหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัดช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
เกินก าหนดสามเดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระ และจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้นั้น
ออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระ
ดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑค์งคา้ง โดยอิงจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใชก้ าหนด 
ราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือส าหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่าย
ช าระในระหวา่งปี โดยจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียในจ านวนท่ีไม่สูงกวา่จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ี และภายหลงัการท า
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับลูกหน้ีท่ีมี
การจ่ายช าระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็น
รายไดร้อตดับญัชีและตดัจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือนั้น หรือตาม
สดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บช าระ 

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ให้กับลูกค้าซ่ึงจะทยอยรับรู้ 
รายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 5 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได ้
เพ่ือใหลู้กหน้ีสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได ้และสามารถท่ีจะช าระหน้ีคืนให้กบับริษทัฯ ไดสู้งสุด และไดรั้บความเสียหาย
นอ้ยท่ีสุดจากลูกหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีย่วกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยเล็งเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงรวมไปถึง 
การลงทุนในหลักทรัพย์ชั่วคราวและระยะยาวทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยก าหนดให้มีการทบทวนแผนการลงทุนทุกปี  
หรือทุกคร้ังท่ีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งมีนยัส าคญั และให้มีการวดัผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจท่ีมีแนวโน้มดี ความเส่ียงต ่ า  
และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง นอกจากนั้ น บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุน 
ในส่วนของตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงตอ้งปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิการปฏิบติังานท่ีทางการก าหนด 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริหารความเส่ียงจากการลงทุนตั้งแต่การพิจารณาอนุมติัการลงทุน ติดตาม ทบทวนผลการลงทุน 
รวมทั้งก าหนดนโยบายการลงทุน ส าหรับการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด (Market Risk) บริษทัฯ 
และบริษทัย่อย ไดน้ าเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชใ้นการวดัความเส่ียงของเงินลงทุนแต่ละหลกัทรัพย ์โดยรวม 
ของ Portfolio เพ่ือก าหนดขนาดของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และน าไปใชใ้นการจดัสรรเงินกองทุน (Capital Allocation) 
เพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

การตั้งส ารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การด้อยค่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผือ่การปรับมูลค่าและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนโดยใชว้ธีิการประเมินมูลคา่ยติุธรรม 
โดยในการก าหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯ ตามตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น ส่วนท่ี 1 หัวขอ้ ฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานหลกัของกลุ่มธนชาตท่ีด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการทางการเงินอยา่งครบวงจร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์เป็นตน้ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการก าหนดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม วงเงินลงทุนข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นของทุนจดทะเบียน 
และปริมาณเงินท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ โดยสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 หวัขอ้ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 5 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแตกต่างไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน  
การบริหารงานมีลกัษณะเป็นการกระจายอ านาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลกั โดยบริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนหรือผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการเพ่ือร่วมก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามนโยบายหลกัของบริษทัแม่และร่วม
บริหารงานในบริษทัยอ่ย 

ส าหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ เพ่ือร่วม
ก าหนดนโยบายหลกัเท่านั้น 

ขอบเขตอ านาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

ขอบเขตอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุ้น หากมีสัดส่วนการถือหุ้นสูง บริษทัฯ  
จะมีขอบเขตอ านาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวา่บริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นต ่ากวา่ อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไป บริษทัฯ 
จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ 

การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม เพ่ือร่วมบริหารงานหรือก าหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ๆ 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

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 หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯและบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

คดีทีม่ีผลต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมีนัยส าคัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวน 
รวมประมาณ 216 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษทัย่อยไดพิ้จารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย
เช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั 

ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 8 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 

ข้อมูลทัว่ไป 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

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 

โทรสาร : 0 2217 8312 

Contact Center : 1770 

หมำยเหตุ 1)  ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใช้
สิทธิไดทุ้กวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

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

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



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 8 

กำรลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยถือหุ้นตั้ งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจ านวนหุ้น 
ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท/สถำนท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ออกจ ำหน่ำย

(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล   
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์ 0 2299 1111 
โทรสาร 0 2299 1211 

ธนาคารพาณิชย ์ สามญั 100,912,374,754.35 91,541,386,661 96,359,354,380 19,389,891,927 20.12 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ำกัด 
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 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกัด 
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 ำกัด 
(มหำชน) 
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 ำกัด (มหำชน) 
444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2853 9000 
โทรสาร 0 2853 7000 

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและ
บริการ 

สามญั 1,694,923,000 1,694,923,000 1,694,923,000 363,542,239 21.45 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนำรี จ ำกัด 
(มหำชน) 
88 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 
โทรศพัท ์ 0 2501 2175 
โทรสาร 0 2501 2176 

เกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

สามญั 900,000,000 600,000,000 600,000,000 117,575,612 19.60 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 8 

ช่ือบริษัท/สถำนท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ออกจ ำหน่ำย

(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท เอช ที อำร์ จ ำกัด 
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 

บริษัท ธนชำตประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 9 แขวงพฒันาการ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ 0 2308 9300 
โทรสาร 0 2308 9333 

ประกนัภยั สามญั 4,930,000,000 4,930,000,000 493,000,000 251,236,207 50.96 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18, 19 และ 
20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2056 8888 
โทรสาร 0 2217 8625 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ สามญั 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 1,528,936,148 50.96 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกัด  

1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 ถนนเพชรบุรี 
ตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 0 2208 5000 
โทรสาร 0 2208 5892 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

สามญั 2,000,000,000 2,000,000,000 200,000,000 199,983,264 99.99 

บริษัท ธนชำต เอสพวีี 1 จ ำกัด  

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 

ลงทุนในบริษทั 
อ่ืน ๆ 

สามญั 1,370,498,088 1,370,498,088 1,370,498,088 1,370,498,086 100.00 

บริษัท ธนชำต เอสพวีี 2 จ ำกัด 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8312 

ลงทุนในบริษทั 
อ่ืน ๆ 

สามญั 3,634,389,470 3,634,389,470 363,438,947 363,368,551 99.98 

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ำกัด 
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 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 8 

ช่ือบริษัท/สถำนท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ออกจ ำหน่ำย

(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ำกัด 
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 ำกัด 
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 ำกัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

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

ข้อมูลบุคคลอ้ำงองิ 

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”) 

 

http://www.cimbthai.com/


ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 8 

 

 คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 

 (“TCAP29OA”) 

หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีครบก าหนด 
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

 คร้ังท่ี 1/2560 (“TCAP196A”) 

 คร้ังท่ี 1/2561 (“TCAP199A”) 

ตัว๋แลกเงินบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 มูลค่า 500 ลา้นบาท รุ่นท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน 

วนัท่ี 23 มกราคม 2563 (“TCAP20123A”) 
 มูลค่า 1,000 ลา้นบาท รุ่นท่ี 2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน 

วนัท่ี 23 มกราคม 2563 (“TCAP20123B”) 
 มูลค่า 2,500 ลา้นบาท รุ่นท่ี 3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 (“TCAP20319A”) 

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) 

 

 

 

 

http://www.cimbthai.com/


ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 8 

บริษัทในกลุ่มธนชำต 

บริษัท ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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 

ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8333 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536001401 
เวบ็ไซต ์ www.thanachartbank.co.th 

 
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จ ำกดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540086022 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18, 19 และ 20 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2056 8888 
โทรสาร 0 2217 8625 
ทะเบียนเลขท่ี 0107547000591 
เวบ็ไซต ์ www.thanachartsec.com 

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

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั 
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 ำกดั (มหำชน) 
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 ธนชำตประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 999/1 อาคารเดอะไนนท์าวเวอร์ 
ถนนพระราม 9 แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์ 0 2308 9300 
โทรสาร 0 2308 9333 
ทะเบียนเลขท่ี 0107555000473 
เวบ็ไซต ์ www.thanachartinsurance.co.th 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 8 

บริษัท เอม็ ท ีเซอร์วสิ 2016 จ ำกดั 
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 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ท ีเอส จ ำกดั 
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 ำกดั 
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 รำชธำนลีสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศพัท ์ 0 2431 9000 
โทรสาร 0 2431 9099 
ทะเบียนเลขท่ี 0107545000209 
เวบ็ไซต ์ www.ratchthani.com 

 
บริษัท ธนชำต เอสพวี ี1 จ ำกดั  
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขท่ี 0105562173564 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

 
บริษัท อำร์ทเีอน็ อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั 
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 ธนชำต เอสพวี ี2 จ ำกดั  
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขท่ี 0105562173572 
เวบ็ไซต ์ ไม่มี 

 
บริษัท ธนชำต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั 
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 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 8 

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

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

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

 
 

ข้อมูลส ำคัญอืน่ 

- ไม่มี - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 10 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

หุ้นสำมญัและหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 

หมำยเหตุ 1) ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถ
ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัที่ 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี  

 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 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 10 

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น 
จ ำนวน 

หุ้นสำมญั 
จ ำนวน 

หุ้นบุริมสิทธิ 
จ ำนวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 157,860,287 - 157,860,287 13.549 

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

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

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

 
27,743,100 

 
- 

 
27,743,100 

 
2.381 

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

7. บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 19,467,000 - 19,467,000 1.671 

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

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

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

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

 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว 1,165,116,547 13,156 1,165,129,703 100.000 

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

 ผู้ถือหุ้นสัญชำตต่ิำงด้ำว 314,091,924 60 314,091,984 26.958 

ที่มำ  รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ โดยวนัท่ีก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record Date) เป็นข้อมูล ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจัดท าโดย  
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 10 

หมำยเหตุ 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 19 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(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) เพ่ือการลงทุนชัว่คราว-เพื่อคา้ 
        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 99,385,331 5.864 
4.     นายปริญญา เธียรวร 
5.     DBS BANK LTD 
6.     AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND1 
7.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 

44,000,000 
41,159,800 
35,530,700 
31,230,064 

2.596 
2.428 
2.096 
1.843 

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

9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 24,600,000 1.451 
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY 

RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 
 

23,717,827 
 

1.399 

 ผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ 530,306,157 31.288 

 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว 1,694,923,000 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 1,432,742,425 84.531 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 262,180,575 15.469 

หมำยเหตุ 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 - 6 และ 9 - 10 เป็น Nominee Accounts ท่ีไม่สามารถทราบถึงผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 10 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรอย่ำงมนีัยส ำคญั 

- ไม่มี - 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของธนำคำรธนชำต 

1. รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัสูงสุด 10 รายแรก มีดงัน้ี 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2. นายถุงเงิน พุม่เงิน 
3. นางสาวกิตติมา โตเล้ียง 
4. นายสถิตย ์มุจลินทงักรู 
5. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย ์
6. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
7. นายฐณะวฒัน์ เจริญธรรศนนท ์
8. นายพินิต เหล่าสุนทร 
9. นายสมยศ จิตติพลงัศรี 
 โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์องบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์การทุนไทย จ ากดั (มหาชน) 

10. นายกิตติชยั ไกรก่อกิจ 

6,062,438,397 
460,309 
173,278 
121,360 
96,665 
84,809 
70,000 
69,926 
60,000 

 

53,658 

99.960 
0.008 
0.003 
0.002 
0.002 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

 

0.001 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 1,233,768 0.020 

 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว 6,064,862,170 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำตไิทย 6,064,818,870 99.999 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำตต่ิำงด้ำว 43,300 0.001 

ที่มำ  รายงานรายช่ือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด) ซ่ึงจัดท าโดย บริษัท  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

หมำยเหตุ  ผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 1 (ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยท์ุกประเภทตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.
ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประกอบกิจการประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการทางการเงินตามท่ีได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง ธปท. และประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง  โดยมีรายช่ือผู ้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วัน ท่ี  
11 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 10 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. ING BANK N.V.  22,190,033,791 23.028 
2. บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  19,375,000,040 20.107 
3. กระทรวงการคลงั  11,364,282,005 11.794 
4. กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง  9,578,979,415 9.941 
5. SCOTIA NETHERLANDS HOLDINGS B.V.  5,723,611,111 5.940 
6. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั  5,403,394,082 5.608 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  1,316,959,544 1.367 
8. GIC PRIVATE LIMITED  933,133,292 0.968 
9. กองทพั 
 ประกอบดว้ยกองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ หน่วยงานทหาร และบริษทั 

อาร์ทีเอ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 784,612,673 0.814 

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

 ผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ 19,021,657,866 19.740 
 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว 96,359,354,380 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 62,601,519,397 64.967 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 33,757,834,983 35.033 

2. กลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ 
ธนาคารธนชาตอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.96 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทีม่ผีลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี - 

กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 

1. หุ้นกู้ 

 หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

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 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 10 

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 
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 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 10 

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 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 ทุกวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

1.6 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ปี 2572 (“หุน้กู”้) (TCAP29OA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ 29 ตุลาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 29 ตุลาคม 2572 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 5,000,000,000 บาท 
มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 5,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.01 ต่อปี 
วนัช าระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 29 เมษายน และวนัท่ี 29 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

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

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 10 

อายหุุน้กู ้ 1 ปี 6 เดือน นบัจากวนัออกหุน้กู ้
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 

1.8 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 ทุกวนัท่ี 26 มีนาคม และวนัท่ี 26 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั 

2. ตัว๋แลกเงนิ 

2.1 ช่ือเฉพาะ ตัว๋แลกเงินบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 500 ลา้นบาท รุ่นท่ี 
1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน วนัท่ี 23 มกราคม 2563 (“ตราสารหน้ี”) 
(TCAP20123A) 

ประเภทตราสารหน้ี ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 
อายตุราสารหน้ี 258 วนั 
วนัออกตราสารหน้ี 10 พฤษภาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2563 
มูลค่ารวมท่ีออกเสนอขาย 500,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคิดลด ณ วนัออกตัว๋ 
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

2.2 ช่ือเฉพาะ ตัว๋แลกเงินบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 1,000 ลา้นบาท รุ่นท่ี 
2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน วนัท่ี 23 มกราคม 2563 (“ตราสารหน้ี”) 
(TCAP20123B) 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 10 

ประเภทตราสารหน้ี ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 
อายตุราสารหน้ี 244 วนั 
วนัออกตราสารหน้ี 24 พฤษภาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2563 
มูลค่ารวมท่ีออกเสนอขาย 1,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคิดลด ณ วนัออกตัว๋ 
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

2.3 ช่ือเฉพาะ ตัว๋แลกเงินบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 2,500 ลา้นบาท รุ่นท่ี 
3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 (“ตราสารหน้ี”) 
(TCAP20319A) 

ประเภทตราสารหน้ี ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 
อายตุราสารหน้ี 268 วนั 
วนัออกตราสารหน้ี 25 มิถุนายน 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2563 
มูลค่ารวมท่ีออกเสนอขาย 2,500,000,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย เป็นอตัราคิดลด ณ วนัออกตัว๋ 
อนัดบัเครดิตองคก์ร A+ โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั  

3. กำรออกและเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภำพอืน่ 

 โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคลต่างดา้ว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 

- ไม่มี - 

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR) 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ตลท. ไดอ้อก NVDR ท่ีมีหุน้
ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจ านวน 157,860,287 หุ้น หรือร้อยละ 13.55 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ของ
บริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯ ท่ีน าไปอา้งอิงทุกประการ  
แต่จะไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอน
หุน้ออกจาก ตลท. (Delisting) 

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

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

 

http://www.set.or.th/nvdr
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บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 10 

4. พนัธะผูกพนัเกีย่วกบักำรออกหุ้นในอนำคต 

บริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ำยแก่ผู้ถือหุ้น 

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

ข้อมูลกำรจ่ำยเงนิปันผล 5 ปี ย้อนหลงั 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ก าไรต่อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 2.85 2.04 1.42 1.86 1.37 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.60 2.20 2.00 1.80 1.60 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  
 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 

 
90.40 

 
107.74 

 
140.43 

 
95.60 

 
116.81 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ) 

 
38.25 

 
36.61 

 
38.76 

 
38.58 

 
37.70 

หมำยเหตุ 1. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจ าปี 2562 ในอตัรา 1.20 บาทต่อหุ้น 
 2. เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอตัรา 4.00 บาทต่อหุ้น 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อยทีจ่่ำยแก่บริษัทฯ 

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

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

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

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  -  เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 6 คน (โดยมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 3 คน) และตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 2 คน เน่ืองจากมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออกจ านวน 2 คน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกทั้ง 2 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ท าให้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน (โดยมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีการก าหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวล่้วงหน้าตลอดทั้ งปี โดยก าหนดประชุม 
เดือนละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น ทั้ งน้ี ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผูเ้ห็นชอบวาระ 
การประชุม โดยการน าเสนอของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ท่ีมีการก าหนดวาระล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน ประกอบด้วย วาระ 
เพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่ออนุมติั วาระพิจารณารับทราบรายงานจากคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีตอ้งพิจารณาเป็นประจ า
ทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัท าหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้
ร่วมประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ซ่ึงในปี 2562 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแสดงขอ้สังเกตและความเห็น
ของกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยแยกเป็นรายบุคคล จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ พร้อมใหก้รรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
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รายช่ือกรรมการบริษทัฯ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 

รายช่ือกรรมการบริษทัฯ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ก ากบัความเส่ียง 

(ทั้งหมด 14 คร้ัง) (ทั้งหมด 15 คร้ัง) (ทั้งหมด 8 คร้ัง) (ทั้งหมด 13 คร้ัง) (ทั้งหมด 11 คร้ัง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 14 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 14 - - 13 - 

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

11 15 8 - - 

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

13 15 8 - - 

5. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 13 15 - - 11 

6. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  
และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

14 - 7 - 11 

7. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 11 - - - 10 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 14 - - 12 - 

9. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

14 - - 13 9 

หมายเหตุ 1) กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ ไดแ้ก่  1) นายศุภเดช พนูพิพฒัน ์ 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  3) นายสมเจตน ์หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 3 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 2) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนนัท ์ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากไดรั้บการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารทหารไทย 

และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งนางสาลินี วงัตาล และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 3) นายภาณุพนัธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ผู้บริหารบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา ซ่ึงรวม
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินอยูด่ว้ย 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. นางกฤษยาณี รัตนชยัชาญ ผูอ้  านวยการอาวโุส 

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 รวมถึงหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึง
รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

3. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ แนะน าลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4. จัดการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบัของบริษทัฯ และ 
ขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุม 
ผูถื้อหุน้ 
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7. จดัท าและเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัฯ ตามระเบียบ
และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

9. จดัให้มีหลกัสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ 
ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการท าหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

10. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 

11. อบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง ดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

12. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

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

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

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการก ากับความเส่ียง รวมทั้ งส้ินจ านวน 
46,568,513.19 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จ
กรรมการท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,440,000.00 840,000.00 6,278,481.70 8,558,481.70 
2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 720,000.00 420,000.00 3,139,240.85 4,279,240.85 
3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 720,000.00 330,000.00 3,139,240.85 4,189,240.85 
4. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 720,000.00 390,000.00  3,139,240.85 4,249,240.85 
5. นายวชิิต ญาณอมร 720,000.00 420,000.00 3,139,240.85 4,279,240.85 
6. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 720,000.00 420,000.00 3,139,240.85 4,279,240.85 
7. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ 720,000.00 420,000.00 3,139,240.85 4,279,240.85 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2561     
1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา - - 1,393,306.90  1,393,306.90 
2. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ - - 980,475.22  980,475.22 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562     
1. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ 689,032.26  330,000.00 2,158,765.63 3,177,797.89 
2. นายปริญญา หอมเอนก  689,032.26 390,000.00 335,425.73  1,414,457.99 
รวม 7,138,064.52 3,960,000.00 29,981,900.28 41,079,964.80 

หมายเหตุ 1) นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 2) นายสมเกียรติ ศุขเทวา พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้ งแต่วนัท่ี  
  12 มิถุนายน 2561 
 3) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนนัท ์ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 
1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 720,000.00 450,000.00  1,170,000.00  
2. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 480,000.00  300,000.00  780,000.00  
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562    
 นายปริญญา หอมเอนก 459,354.84 300,000.00 759,354.84  
รวม 1,659,354.84 1,050,000.00  2,709,354.84 

หมายเหตุ นายปริญญา หอมเอนก พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 
 16 ธนัวาคม 2562 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 
1. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 360,000.00 160,000.00  520,000.00  
2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 240,000.00  120,000.00  360,000.00  
3. นายวชิิต ญาณอมร 240,000.00 105,000.00  345,000.00  
รวม 840,000.00  385,000.00  1,225,000.00  

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการก ากบัความเส่ียง 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 
1. นายวชิิต ญาณอมร 240,000.00  220,000.00 460,000.00  
2. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ* - - - 
3. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน*์ - - - 
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562    
1. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ 344,516.13 300,000.00 644,516.13  
2. นายปริญญา หอมเอนก 229,677.42  220,000.00  449,677.42  
รวม 814,193.55  740,000.00  1,554,193.55  

หมายเหตุ 1) * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 2) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการ 
  ชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 

5. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
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6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหาร 

7. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ ัดการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา ซ่ึงรวมผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี 
หรือการเงินอยูด่ว้ย รวมจ านวน 5 คน โดยไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน เงินช่วยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบติังาน 
และเงินสมทบประกนัสงัคม ท่ีบริษทัฯ จ่ายแก่ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรวม 5 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,695,423.00 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 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารจ านวน 5 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,791,038.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 23 

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 2562 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ือง
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ ไดแ้ก่ 

- พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมรวมถึงตรวจสอบคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ทางการและบริษทัฯ ประกาศ
ก าหนด เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และในคณะกรรมการกรรมการชุดย่อย แทน
กรรมการท่ีลาออกระหว่างปี 2562 เน่ืองจากไดรั้บการสรรหาและแต่งตั้ งเป็นกรรมการธนาคารทหารไทยตามแผนการรวม
กิจการ พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือเสนอผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ และพิจารณาบุคคลท่ีเป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ และกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือเพื่อเสนอเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของธนาคารธนชาตในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 รวมถึงพิจารณาการเปิด



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 23 

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับ
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง คุณสมบติั และองคป์ระกอบความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
(Board Skill Matrix) ประจ าปี 2562 และการตรวจสอบคุณสมบติักรรมการและผู ้มีอ  านาจในการจดัการประจ าปี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศทางการท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ 

- พิจารณาการวา่จา้งและแต่งตั้งผูบ้ริหารประจ าปี 2562 

2. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมถึงพิจารณาสรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อน าขอ้เสนอแนะ 
มาพิจารณาปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

- พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 การจัดสรร 
เงินบ าเหน็จกรรมการจากผลด าเนินงานประจ าปี 2561 ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและผลตอบแทน
พิเศษของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป) ส าหรับปี 2562 เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

- พิจารณาก าหนดค่าบริการงานบริหารประจ าปีท่ีบริษทัฯ ส่งผูบ้ริหารระดบัสูงไปปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีธนาคารธนชาตและ 
บริษทัยอ่ยบางบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

3. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นบรรษทัภิบาล 

- พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาตประจ าปี 2562 เพื่อให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยยงัคงพิจารณาตามหลกัปฏิบติัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน (CG Code) ของ ก.ล.ต. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

- พิจารณาการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและประกาศทางการ
รวมถึงเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยครบถว้น พิจารณาวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  
เพื่อดูแลใหมี้วาระการประชุมครบถว้น รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับการสรรหาเสนอผูถื้อหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 

- รับทราบผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2562 ผลการ
ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 (AGM Checklist) รายงานสรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการจดังานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการจดังาน
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทัฯ เพ่ือพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

- รับทราบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี 2562 ตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และพิจารณารายงาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ท่ีจะเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2562  รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ  
เพื่อติดตามความเพียงพอของหลกัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 23 

โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ 

 
 
 

(นายธีรพจน์  วชัราภัย) 

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)              หนา้ 12 จาก 23 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
โครงสร้างการบริหารจดัการของธนาคารธนชาต  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ถึง  คือ ผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 23 

คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

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

ธนาคารธนชาตก าหนดให้มีจ านวนกรรมการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และตามความเหมาะสมกบัประเภท
และขนาดของธุรกิจท่ีด าเนินกิจการอยู ่ทั้งน้ี เพ่ือสนบัสนุนให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ก าหนดให้มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในอตัราไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการธนาคารธนชาตทั้งหมด และมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพนัธ์ใด ๆ 
กบัธุรกิจของธนาคารธนชาต และเป็นไปตามสดัส่วนอยา่งยติุธรรมของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต ต าแหน่ง 
กรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการอสิระ 

1. นายประสงค ์ พนูธเนศ กรรมการ -  - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ -  - 

3. พลเอกณฐัพล  นาคพาณิชย ์ กรรมการ -  - 

4. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามสั กรรมการ -  - 

5. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการ - -  

6. นายจุมพล  ริมสาคร กรรมการ -  - 

7. นายหยกพร  ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการ -  - 

8. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการ -  - 

9. นายมิฮาว  ยาน ซูเรค กรรมการ -  - 

10. นายปิติ  ตณัฑเกษม กรรมการ  - - 

11. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ กรรมการ  - - 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562     

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ -  - 

2. ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท ์ กรรมการ - -  

3. นายณรงค ์ จิวงักูร กรรมการ - -  
4. นายอเล็กซานเดอร์   ไคว เล็พ ชอย กรรมการ -  - 

5. รศ. ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ กรรมการ - -  

6. นางสาวมุกดา  ไพรัชเวทย ์ กรรมการ - -  

7. นายร็อด  ไมเคิล เรโนลด ์ กรรมการ -  - 

8. นายวอลเตอร์  ทสั กรรมการ -  - 

9. นางสาวสุวรรณภา   สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 

10. นายวิลเลียม  จอร์จ ซาอิด กรรมการ  - - 

หมายเหตุ 1) กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารธนชาต ไดแ้ก่ นายปิติ ตณัฑเกษม และนายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ กรรมการ 2 คนน้ี 
 ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของธนาคารธนชาต 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 23 

 2) การเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 2562 
 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) และครบวาระในการด ารง

 ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ เขา้รับต าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ได้อนุมติัแต่งตั้ งนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นายฟิลลิป  

 จี.เจ.อี.โอ. ดามสั และนายปิติ ตณัฑเกษม เป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
 นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์นายร็อด ไมเคิล  เรโนลด ์ 

 นายวอลเตอร์ ทสั นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป และนายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร 
 ธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 นายประสงค ์พูนธเนศ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย ์นายจุมพล ริมสาคร นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ 
 และนายมิฮาว ยาน ซูเรค ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 นายบนัเทิง ตนัติวิท ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และนายณรงค ์จิวงักูร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต 
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
 20 ธนัวาคม 2562 

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

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

1. คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง 

2. คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

5. คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 4 คร้ัง 

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง 

7. การประชุมคณะกรรมการคณะอ่ืน ๆ ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารธนชาตเป็นผูแ้ต่งตั้ง ให้อยูใ่นดุลยพินิจของประธาน
คณะกรรมการแต่ละคณะ 

คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีการประชุมเป็นประจ าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และยงัมีการประชุมเพ่ิมเติม 
ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงาน การอนุมติัธุรกรรม  
การปฏิบติังาน การบริหารความเส่ียงเป็นประจ า โดยส านักประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดจ้ดัท า
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารธนชาต
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในปี 2562 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 15 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุม 
จะเปิดโอกาสให้กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบันทึก 
การประชุมแสดงขอ้สงัเกตและความเห็นของกรรมการธนาคารธนชาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต พร้อมใหค้ณะกรรมการธนาคารธนชาตและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 23 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
คณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต 
(ทั้งหมด 15 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ทั้งหมด 28 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ทั้งหมด 13 คร้ัง) 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

(ทั้งหมด 9 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
ก ากบัความเส่ียง 
(ทั้งหมด 8 คร้ัง) 

1. นายประสงค ์ พนูธเนศ 0/1 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 15/15 28/28 - - - 

3. พลเอกณฐัพล  นาคพาณิชย ์ 1/1 - - - - 

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

5. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ 0/1 - - - - 

6. นายจุมพล  ริมสาคร 1/1 - - - - 

7. นายหยกพร  ตนัติเศวตรัตน์ 0/1 - - - - 

8. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 2/2 - - - - 

9. นายมิฮาว  ยาน ซูเรค 0/1 - - - - 

10. นายปิติ  ตณัฑเกษม 2/2 - - - - 

11. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ 15/15 28/28 - - 8/8 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562      

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 14/14 - - - - 

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

3. นายณรงค ์ จิวงักูร 14/14 - - 9/9 - 

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

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

6. นางสาวมุกดา  ไพรัชเวทย ์ 13/13 - 13/13 9/9 - 

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

8. นายวอลเตอร์  ทสั 11/13 - - - - 

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

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

หมายเหตุ รายละเอียดการเปล่ียนแปลงระหว่างปี 2562 ปรากฏตามหมายเหตุ 2) ท้ายตารางโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2562 

ผู้บริหารธนาคารธนชาต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตมีผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. โดยรวมถึง
ผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายอนุวติัร์ เหลืองทวกีลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาดเลก็ 

3. ดร.สุทตั จิตมัน่คงสุข รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั 

4. นายวจิกัษณ์ ศิริแสร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน 

5. นายป้อมเพชร รสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 23 

6. นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง 

7. นายเกรียงไกร ภูริวทิยว์ฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ี
  บริหาร 

8. นายวจิกัษณ์ ประดิษฐวณิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจสินเช่ือไม่มีหลกัประกนั 

9. นายทรงวฒิุ เชาวลิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายสาขาลูกคา้รายยอ่ย 

10. นายวสูิจน์ ตั้งอดุลยรั์ตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Wholesale and Commercial Banking 

11. นายยวดฤทธ์ิ เธียรตระวนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานนโยบายความเส่ียงและบริหารความเส่ียง 
  สินเช่ือรายยอ่ย 

12. นางธีรนุช ขมุทรัพย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Wealth Product Development 

13. นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Enterprise Digital 

14. นายทวศีกัด์ิ ทรงสิทธิโชค ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

15. นายสมาร์ท แสนสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Client Relationship Management (Big Cap, Real 
  Estate and Investment) 

16. นางภิตติมาศ สงวนสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธ์การเงิน 

17. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบ 

18. นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

19. นายกิตติชยั สิงหะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก ากบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

20. นายสุรศกัย ์อาปตาคม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

21. นายกฤตพล นนทแกว้ ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานบริหารสินทรัพย ์(และด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  ผูจ้ดัการ บบส. ทีเอส) 

22. นางสสิมา ทวสีกลุชยั ท่ีปรึกษา ดา้นวเิคราะห์ความเส่ียงเครดิต 

23. นายสุวทิย ์เอ้ือปิยะชาติ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

24. นายจรัสชยั บวรธรรมรัตน์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงิน 
หมายเหตุ 1) ผูบ้ริหารล าดับท่ี 1-5, 16 และ 23-24 เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา  

 ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
 2) ผูบ้ริหารล าดบัท่ี 1-22 เป็นผูมี้อ  านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
 3) ในระหวา่งปี 2562 มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 3.1) นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ครบวาระในการด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จดัการใหญ่  
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.2) นายประพนัธ์ อนุพงษ์องอาจ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.3) นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง จากเดิม ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ เป็น รองประธาน
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 23 

 3.4) นายป้อมเพชร รสานนท ์ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์มีผลตั้งแต่
 วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.5) นายสุรศกัย ์อาปตาคม ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
 สินเช่ือรถยนต ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.6) นายวิจกัษณ์ ประดิษฐวณิช เปล่ียนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการ
 ผูจ้ดัการ สายงาน Non-Branch Channels เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจสินเช่ือไม่มีหลักประกัน  
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.7) นายทรงวุฒิ เชาวลิต เปล่ียนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
 สายงานเครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเล็ก เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเครือข่ายสาขาลูกคา้รายยอ่ย 
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.8) นางธีรนุช ขุมทรัพย ์เปล่ียนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
 สายงานพฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจลูกคา้รายยอ่ย เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Wealth Product Development  
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.9) นายธีรชาติ จิรจรัสพร เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารผลิตภณัฑ์
 และการตลาดสินเช่ือรถยนต์ เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Enterprise Digital มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
 2562 

 3.10) นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย T-Wealth Management เกษียณอายกุารท างาน มีผลตั้งแต่
 วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 3.11) นางสสิมา ทวีสกุลชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิต เกษียณอายกุารท างาน มีผลตั้งแต่
 วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 และไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษา ดา้นวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

 3.12) นายจรัสชยั บวรธรรมรัตน์ ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง จากเดิม ผูอ้  านวยการ วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ  
 ท าหนา้ท่ีรักษาการ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน เป็น ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผน
 และวเิคราะห์ผลทางการเงิน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

 3.13) นายยุทธยง ศุทธรัตน์ Head of Commercial Banking (ผูอ้  านวยการอาวุโส) สายงานธุรกิจลูกคา้ขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่ม ลาออก มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 3.14) นายวิสูจน์ ตั้งอดุลยรั์ตน์ ไดรั้บการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Wholesale and Commercial 
 Banking มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 

 3.15) นายสมาร์ท แสนสุข เปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
 เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย Client Relationship Management (Big Cap, Real Estate & Investment) มีผลตั้งแต่
 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 

 3.16) นายยวดฤทธ์ิ เธียรตระวนั เปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ จากเดิม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
 บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายย่อย เป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานนโยบายความเส่ียงและบริหารความเส่ียง
 สินเช่ือรายยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 

 3.17) นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ส้ินสุดภาระหน้าท่ีการปฏิบติังานในธนาคารธนชาตตามการ
 มอบหมายจากสโกเทียแบงก ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 3.18) นายเซียด เอิล-โฮส รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารความเส่ียง ส้ินสุดภาระหน้าท่ีการปฏิบติังานในธนาคาร 
 ธนชาตตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 3.19) นายริคก้ี จอน ยากาโบวิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการกลาง ส้ินสุดภาระหน้าท่ีการปฏิบติังานใน
 ธนาคารธนชาตตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 3.20) นายพอล อลนั ดิวูล์ฟ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน Customer Experience and Distribution Strategy ส้ินสุด
 ภาระหนา้ท่ีการปฏิบติังานในธนาคารธนชาตตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก ์มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 23 

เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต) 

ธนาคารธนชาตมอบหมายให้นายเกรียงไกร ภูริวิทยว์ฒันา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของส านกัประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รับผิดชอบดูแลงานท่ีอยูภ่ายในขอบเขตหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั และสนบัสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธนาคารธนชาตใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร 
ธนชาต คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งส้ินจ านวน 65,671,738.72 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยู่ในรูปของค่าตอบแทน 
รายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561) โดยสอดคลอ้งกบัท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายประสงค ์ พนูธเนศ - - - - 

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

3. พลเอกณฐัพล  นาคพาณิชย ์ - 30,000.00 - 30,000.00 

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

5. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ - - - - 

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

7. นายหยกพร  ตนัติเศวตรัตน์ - - - - 

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

9. นายมิฮาว  ยาน ซูเรค - - - - 

10. นายปิติ  ตณัฑเกษม - - - - 

11. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ 721,290.32 390,000.00 1,797,492.85 2,908,783.17 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562     

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 1,442,580.65 820,000.00 7,189,971.30 9,452,551.95 

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

3. นายณรงค ์ จิวงักูร 721,290.32 420,000.00 3,594,985.70 4,736,276.02 

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

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

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

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

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

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



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 23 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ รวม 

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

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

หมายเหตุ 1) รายละเอียดการเปล่ียนแปลงระหว่างปี 2562 ปรากฏตามหมายเหตุ 2) ทา้ยตารางโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2562 
 2) ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 อนุมัติจ่ายบ าเหน็จกรรมการทั้ งคณะ จ านวน  
  23,367,407.00 บาท 
 3) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 อนุมติัจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่กรรมการธนาคาร 
  ธนชาต จ านวน 23,367,407.00 บาท 
 4) ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

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

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

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

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

หมายเหตุ 1) รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 
  2562 
 2) ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายณรงค ์ จิวงักูร 299,612.90 243,000.00 542,612.90 

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

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

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

หมายเหตุ 1) นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย ์ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562  
 2) นายณรงค ์จิวงักูร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 20 จาก 23 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการก ากบัความเส่ียง 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

 นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ* - - - 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562    

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

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

รวม 366,505.38 320,000.00 686,505.38 

หมายเหตุ 1) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  
  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 2) นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย และ รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
  4 ธนัวาคม 2562 
 3) * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริหาร 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ - 40,000.00 40,000.00 

2. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ* - - - 

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งในปี 2562    

1. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป* - - - 

2. นายวิลเลียม  จอร์จ ซาอิด* - - - 

รวม - 40,000.00 40,000.00 

หมายเหตุ 1) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
  3 ธนัวาคม 2562 
 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป และนายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
  4 ธนัวาคม 2562 
 3) * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

6. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

7. ในปี 2562 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ  
เงินสมทบประกนัสงัคม ฯลฯ ใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหารตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- เกณฑ์ของ ก.ล.ต. จ านวน 8 คน (โดยนับรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหว่างปี 3 คน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
134,676,645.00 บาท 

- เกณฑข์อง ธปท. ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
พ.ศ. 2551 จ านวน 28 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 6 คน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 320,635,378.00  บาท 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 21 จาก 23 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยธนาคารธนชาตไดส้มทบในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 
หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายงุานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2562 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับผูบ้ริหาร ตามเกณฑท์างการ ดงัน้ี 

- กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. จ านวน 8 คน (โดยนับรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงใน
ระหวา่งปี 3 คน) เป็นจ านวนเงิน 4,282,919.00  บาท 

- ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
(ตามเกณฑข์อง ธปท. ) จ านวน 28 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 6 คน) เป็นจ านวนเงิน 10,139,166.00
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 22 จาก 23 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีจ านวนพนกังานประจ าทั้งหมด 66 คน โดยแบ่งตามสายงาน ดงัน้ี 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

1. ส านกัตรวจสอบ 6 

2. ส านกัเลขานุการองคก์ร 7 

 2.1 ส่วนเลขานุการและกิจการผูถื้อหุน้ 6 

 2.2 ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 3 

 2.3 ส่วนส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎเกณฑท์างการ 3 

3. สายงานธุรกิจ 2 

 3.1 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 3 

 3.2 ส่วนบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 1 

 3.3 สงักดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. เอน็เอฟเอส) 4 

 3.4 สงักดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. แมก๊ซ์) 4 

4. สายการเงิน 2 

 4.1 ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพื่อการจดัการ 2 

  4.1.1 ส่วนงบประมาณ 3 

  4.1.2 ส่วนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 2 

 4.2 ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 3 

  4.2.1 ส่วนงบการเงินรวม 6 

  4.2.2 ส่วนบญัชีทุน 3 

  4.2.3 ส่วนบญัชีบริหารสินทรัพย ์ 3 

 4.3 ส่วนบริหารเงินและการลงทุน 2 

 4.4 Risk Management 1 

หมายเหตุ พนกังานประจ าไม่นบัรวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และพนกังานสญัญาจา้งรายปี ท่ีปัจจุบนับริษทัฯ ท าสญัญาจา้งปีต่อปี 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

ในปี 2562 บริษทัฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้ งส้ิน 122 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน                      
เงินโบนสั เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 23 จาก 23 

นโยบายในการพฒันาพนักงานของกลุ่มธนชาต 

ทั้งน้ี นโยบายในการพฒันาพนกังานของกลุ่มธนชาต ไดเ้ปิดเผยไวใ้น ส่วนท่ี 2 - 10 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ   

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและคู่มอืจรรยาบรรณ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (“นโยบายฯ”) และคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

ซ่ึงประกอบดว้ย จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และเจา้หน้าท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือเป็นกรอบในการปฏิบติังานส าหรับบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2546 พร้อมทั้งก าหนดให้บริษทัใน
กลุ่มธนชาตน าแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมและเพียงพอกบัแต่ละกิจการ โดยยึดมัน่ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต และการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าวจะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้ทบทวนนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึน โดยไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017: CG Code) ของ ก.ล.ต. หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของ
สถาบนัการเงิน ท่ี ธปท. ประกาศก าหนด จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย ์(Banking Industry Code of Conduct 2016) ท่ีออก
โดยสมาคมธนาคารไทย และการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ  ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน เพื่อรองรับการ
การประเมินต่าง ๆ เช่น โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจดัการ
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทัฯ 

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

 ในปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันางานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 1. ก าหนดใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยน าไป
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั 

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

 3. จดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณใหก้บัพนกังานใหม่ทุกระดบั  

 4. จัดให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ และคู่มือ
จรรยาบรรณ และลงนามไม่กระท าการใดท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) ต่อกลุ่มธนชาตเป็นประจ าทุกปี 

 5. จัดท าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้ งกลุ่มธนชาต เพ่ือพฒันา ทดสอบ และวดัระดับความรู้  
ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทุกปี 
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 6. พฒันาเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (CG & Anti-Corruption) ในระบบการเรียนรู้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นปัจจุบนั ทันสมยั เขา้ใจง่าย และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต 
เพื่อใหพ้นกังานสามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 7. จดัท าอินโฟกราฟิก (Infographics) เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (CG & Anti-
Corruption) เพื่อส่ือสารให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบโดยมีเน้ือหาท่ี ครบถว้น รูปแบบน่าสนใจ รวมถึงเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

 8. จดัหลกัสูตรการบรรยายให้กบับริษทัคู่คา้ บริษทัตวัแทนทางธุรกิจ เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของกลุ่มธนชาต  

 9. จดักิจกรรม “Format จิต Delete อารมณ์” ในโครงการพฒันาธรรมาภิบาล (CG & Anti-Corruption) เพื่อการพฒันา
และสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ใชแ้นวทางการพฒันาของจิตตปัญญาศึกษาให้แก่บุคลากรทุกระดบั เพื่อให้ตระหนกัและ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีภายใตก้รอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสังคม โดยในปี 2562 กลุ่มธนชาตจดัปฏิบติัธรรม ณ เสถียร
ธรรมสถาน จ านวน 3 รุ่น อีกทั้งกลุ่มธนชาตยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมโครงการปฏิบติัธรรม ทั้งในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล เพื่อใหพ้นกังานมีแนวทางในการบริหารจิตใจตนเองในการท างานและชีวติประจ าวนั  

 

 

 

   

 

 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 และเพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหลกัวิชาชีพ ดว้ยรูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนงัสั้น โดยการประสานงานกบัส านักงาน ป.ป.ช. และ
องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริต และรายการธรรมสวสัดี 

 กลุ่มธนชาตตระหนักถึงการมีธรรมภิบาลท่ีดี พร้อมท่ีจะพัฒนางานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นรูปธรรม  
โดยแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ขององคก์รในการยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ท่ีเปล่ียนแปลงตาม
ยคุสมยั น าระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาเสริมกระบวนการท างาน การบริหารจดัการท่ีดี เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รไปขา้งหนา้ภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมกา้วสู่การเป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาลอยา่งย ัง่ยนื 
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การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในปี 2562 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 
ผูถื้อหุน้ในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม การลงมติ การเสนอวาระ การเสนอช่ือบุคคล ความครบถว้น
เพียงพอของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนสถานท่ีจัดประชุม วนัและเวลาท่ีจัดประชุมไว ้
อย่างชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลการจดัประชุมให้เป็นไปตามนโยบาย
ดงักล่าว และแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย จดัท าและเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการ 

โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยซ่ึงเป็นองคก์รอิสระท่ีท าการประเมินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน 
ไดท้ าการประเมินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และให้คะแนนเต็ม 100  คะแนน เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี  
2553-2561) และในปี 2562 ได ้97 คะแนน  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 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 2562 ท่ีแสดงก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงรวมถึง
การจ่ายเงินปันผล โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

 แจง้การเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่
ข่าวเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 30 วนั โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี
ขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลในเอกสารท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น โดยมีขอ้มูลในเร่ือง   
1) วนั เวลา สถานท่ีประชุม  2) วาระในการประชุมพร้อมค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบ 
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ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 3) ค  าช้ีแจงวธีิการ
มอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม กฎเกณฑใ์นการประชุม และ  
4) ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนงัสือมอบฉันทะ นอกจากน้ี ไดเ้ผยแพร่รายงาน
ประจ าปีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมดว้ย 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  
ไม่นอ้ยกวา่ 28 วนั โดยจดัส่งเอกสารทั้งหมดไปยงัท่ีท าการไปรษณีย ์เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 
2562 

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลา  
 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

2. เสนอค าถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จ้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท. เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 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 ่24 เมษายน 2562) 

บริษทัฯ ได้จดัประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ตั้งอยู่บนถนนวิทย ุ
เดินทางไดส้ะดวกทั้งรถยนต ์รถประจ าทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีจดัการประชุม 
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ มีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและลงมติ ท า ให้เกิดความ
รวดเร็วในการท างาน และประมวลผลไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า พร้อมทั้ งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น 
เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง  
โดยบริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 1 ราย เป็นอาสาสมคัรในการเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส 
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บริษทัฯ ก าหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือไม่ใหเ้กิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ บริษทัฯ ไม่มีการสลบัวาระการประชุม
หรือเพ่ิมวาระการประชุม หรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 

มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ รวมทั้งส้ินจ านวน 2,279 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 

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 2562 ต่อ ตลท. และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม โดยเปิดเผยเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั รวมทั้งมีการ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการ
ประชุมล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร และจดักระบวนการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น รองรับกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถ 
เขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามท่ีกล่าวในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

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 
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- 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 ท่ีล่วงรู้สารสนเทศส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
น ามาใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยก าหนดไวใ้นประกาศและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต 

4. มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาห้ามบุคคลต่อไปน้ี        
ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนวนัส้ินแต่ละไตรมาส จนถึงวนัถดัจากวนัท่ีบริษทัฯ เปิดเผย         
งบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 2 วนั 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

- ลูกจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มวา่จา้งใหม้าปฏิบติังาน (Outsource)  

- บุคคลใด ๆ ในฐานะท่ีปรึกษา หรือคู่สญัญาในการใหบ้ริการบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

5. กรณีมีการน าข้อมูลไปใช้ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเข้าผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยรู้หรือควรรู้วา่ผูรั้บขอ้มูลอาจน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ ถือเป็นการปฏิบติัท่ีผิดวนิยั  

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
จากผูใ้ห้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต มีการก าหนดเก่ียวกบัการใชบ้ริการระหว่างกันในกลุ่มธนชาต การใช้บริการจาก 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการของบริษทัในกลุ่มธนชาต และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวโดยหลกัการ 
คือ 

- ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าว 

- ก าหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษรจากหน่วยงานก ากับกฎระเบียบและขอ้บังคบัก่อน 
การน าเสนอธุรกรรมต่อผูมี้อ  านาจอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจปกติท่ีมีการก าหนดไว ้
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- กรรมการและผูมี้อ านาจในการจัดการ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

- มีการก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมติัการท าธุรกรรมไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการ
ตามนโยบายการท าธุรกรรมท่ีก าหนดไวไ้ด้ หรือกรณีท่ีอาจเกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม  
ใหน้ าเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการบริษทัของผูท้  าธุรกรรมเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและจดัส่งเอกสารหลกัฐานดงักล่าวให้แก่ส านกั
เลขานุการองคก์รของบริษทัฯ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ 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. มีขั้นตอนก ากบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่  1) การรวบรวมรายช่ือกิจการ หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบรายการ  2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของหน่วยงานก ากับ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัในประเด็นขอ้กฎหมายและเกณฑป์ฏิบติั  3) การอนุมติั  4) การเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑท์างการ 
ตลอดจน 5) การสอบทานรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันโดยหน่วยงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

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 
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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  
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 เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกนั
มิใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น  

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

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 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส านักหรือสาขาของธนาคารธนชาต ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์กลุ่มธนชาต 
(Thanachart Contact Center 1770) เป็นตน้ โดยบริษทัฯ  มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนอยา่งชดัเจน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะติดตามขอ้ร้องเรียน พร้อมแจง้กลบัไปยงัลูกคา้หรือผูร้้องเรียนทุกราย และน า
ขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต ให้ตอบสนองความตอ้งการและท าให้ลูกคา้หรือผูมี้ส่วนได้เสียเกิด 
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการต่อไป ซ่ึงมีการเปิดเผยแนวปฏิบติัการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ส าหรับการร้องเรียนเร่ืองเก่ียวกบัการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน่ กลุ่มธนชาตไดเ้ปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะ 
ผ่านเวบ็ไซต์ของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต ส าหรับบริษทัฯ เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.thanachart.co.th 
หวัขอ้ แจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ี อีเมล Anticorruption@thanachart.co.th ซ่ึงมีสายงานตรวจสอบภายในเป็นผูพ้ิจารณา
และรับผิดชอบ โดยบริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ดงัท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองการเปิดเผยเก่ียวกบัการป้องกนั 
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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 and 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 

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 6007 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 and 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) 
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9. การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์

กิจกรรมในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ รวมทั้งส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดพ้บและให้ขอ้มูลแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเขา้พบสมัภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุมทางโทรศพัท ์(Conference Call) 
การจดัประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) การเขา้ร่วมงานพบนกัลงทุน (Conference) 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกั 
ท่ีด าเนินการอยู่ รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งด้านการเงิน การบญัชี การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ อนัท าให้
สามารถบริหารจดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และไม่จ ากดัเร่ืองเพศ โดยไดก้ าหนด
ชดัเจนไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 6 คน (โดยมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 3 คน) และตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 2 คน เน่ืองจากมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออกจ านวน 2 คน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกทั้ง 2 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ท าให้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน (โดยมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) 

ซ่ึงกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน ต่างมีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย ทั้งความรู้ความสามารถในธุรกิจท่ีบริษทัฯ 
ด าเนินการอยู่และท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ  
ได้ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และไดเ้ปิดเผย
นโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลาย และประวติักรรมการท่ีแสดงปีท่ีด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ 

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 ้
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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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 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 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม  
ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญา 
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ  หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

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 
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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 ก าหนดแนวทางให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ)  
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดห้ารือพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม และ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการอยา่งเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร และใหมี้การสรุปประเด็นจาก
การประชุมเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

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 

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

2.3 กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั เวน้แต่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้
เป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

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
ธุรกิจการเงินธนชาต ใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และความเส่ียง 
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4. ควบคุมและดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต มีกรอบการก ากับดูแลความเส่ียงท่ีดี (Risk Governance 
Framework) มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลการบริหารงาน 
ท่ีเพียงพอ 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 งในด้านทักษะประสบการณ์ 
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 

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 
และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

16. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ จดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

17. อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ีเป็นอิสระ เป็นธรรมต่อองคก์ร  
ต่อผูถื้อหุน้ ต่อผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ 

18. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัเวลา 
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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 

เน่ืองจากก่อนวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีฐานะเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จึงอยูใ่นบงัคบัของประกาศ 
ธปท. ท่ี สนส. 10/2561 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 โดยกรรมการ  ผูจ้ ัดการ และ 
ผูมี้อ านาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาของบริษทัฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในบริษทัอ่ืนรวมกนัไดไ้ม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการ
ก 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
ครอบครัวใกลชิ้ด (Immediate Family) ท่ีไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีมากนกั จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ก่อนด ารงต าแหน่ง 

ซ่ึงการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ๆ ทุกบริษทัตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก าหนด หรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือวนัท่ีด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจ าเป็น โดยก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบนัมีกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน มีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั ภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารจดัการความเส่ียง 

3. บริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 

4. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทัฯ ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้

5. บริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกรรมของบริษทัฯ 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  
และระเบียบบริษทัฯ เพ่ือให้มีการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมถึงผูถื้อหุน้ โดยปัจจุบนัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาลินี วงัตาล กรรมการตรวจสอบ  
(แทนนายปริญญา หอมเอนก ท่ีลาออก มีผลเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

 นางสาวศิรินทร พญาพรหม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงิน 

 สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเ งินของบริษทัฯ รวมถึงประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีส าคญั 

 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมถึงรายการท่ีมีความซบัซอ้น
หรือผิดปกติ และรายการท่ีตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสิน 
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2. การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 

 สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความปลอดภยั ระบบ  
การบริหารความเส่ียง และมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ รวมถึงแนวทางการส่ือสารความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงทั้งบริษทัฯ 

 สอบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีเสนอนั้น
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 กรณีท่ีมีประเด็นท่ีมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การทุจริต  
การคอร์รัปชั่น เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน สถานะหรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้รายงานให้ทราบ 
อยา่งละเอียด  

5. การก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

 สอบทานการก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ ในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์างการ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลกัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 พิจารณาขอ้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 สอบทานขอ้ตรวจพบของหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติั ตามกฎขอ้บงัคบัและกฎเกณฑข์องทางการ รวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

6. ผูส้อบบญัชี 

 พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี พร้อมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะในการคดัเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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7. รายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้ 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของทางการ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีความถูกตอ้งและครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดของทางการ 

 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของทางการ  

8. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานควรประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 ให้ความเห็นในการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ ตลอดจนการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม อาทิ 

  1) นโยบายและแนวปฏิบติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  2) ระเบียบปฏิบติั เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

  3) คู่มือจรรยาบรรณ ส าหรับบุคลากรในองคก์ร 

  4) คู่มือปฏิบติังาน เร่ืองการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

 ติดตามการปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณของพนกังาน   

 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ของหน่วยงานก ากับหรือ 
หน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานความคืบหนา้ผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อาทิ 

  1) ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ความถูกตอ้ง
ครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้

  2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

  3) ความเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

  4) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ความรับผิดชอบอ่ืน 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในกรณีท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะทาง     
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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  1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  2) การทุจริต คอร์รัปชัน่ มีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

  3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ขอ้ก าหนดของทางการหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู ้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเปิดเผยการกระท าดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานต่อ ธปท.  

 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
หากมีการเปล่ียนแปลงใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ 

 ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบทุกปี 

 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 
โดยปัจจุบนัมีกรรมการ 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 

บทบาท อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

1. ขอบเขตกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ ท่ีอยูใ่นการดูแลของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล หมายถึง 

1) กรรมการ 

2) ผูมี้อ านาจในการจดัการ ตามเกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด ซ่ึงหมายความถึง 

2.1) กรรมการผูจ้ ัดการ รองกรรมการผูจ้ ัดการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ือ 
อยา่งอ่ืน 

2.2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง ากรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการ หรือการจดัการ
ของบริษทัฯ ใหป้ฏิบติัตามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของบริษทัฯ 

2.3) บุคคลซ่ึงบริษทัฯ ท าสญัญาใหมี้อ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน 
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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 รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีทางการและบริษทัฯ 
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 

3) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณา 

4) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ โดยค านึงถึงหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาประเมินผลดว้ย 

5) ทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผูมี้อ านาจในการ
จดัการเป็นประจ าทุกปี 
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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 ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ท่ีจดัท าข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก และน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

5) ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการพฒันาความยัง่ยืนของ
บริษทัฯ 

6) ติดตามความเพียงพอของหลกัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันา
ความยัง่ยนื 

5. กรณีอ่ืน ๆ 

1) เสนองบประมาณต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อวา่จา้งท่ีปรึกษาตามความจ 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 

6) รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

7) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย และ/หรือ ประกาศท่ีทางการก าหนด รวมถึงท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมาย 

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง” เม่ือปี 2562 โดยปัจจุบนัมีกรรมการก ากบัความเส่ียง จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย กรรมการ 
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารท่ีดูแลทางดา้นการบริหารความเส่ียง มีรายนามดงัต่อไปน้ี 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 22 จาก 27 

1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง  
(แทนนายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ท่ีลาออก มีผลเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

2. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการก ากบัความเส่ียง 

3. นางสาลินี วงัตาล กรรมการก ากบัความเส่ียง  
(แทนนายปริญญา หอมเอนก ท่ีลาออก มีผลเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

5. นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ กรรมการก ากบัความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

1. เสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ทั้งหมด รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต 
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยตอ้งสร้างมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นโยบายการบริหาร
ความเส่ียงนั้น ไดมี้การปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

2. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหาร
เงินกองทุนและสภาพคล่องเพ่ือรองรับความเส่ียงต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ี้ไดรั้บ
อนุมติั 

3. ทบทวน สอบทานความเพียงพอของนโยบายและประสิทธิผลของกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึง
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยา่งนอ้ยปีละคร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั โดยคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงควร
หารือและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของ
บริษทัฯ ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และมีการด าเนินการตามนโยบายและกลยทุธ์ดงักล่าว
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ก าหนดมาตรการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในดา้นของการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ประเมินปัจจยัทั้งภายในและภายนอก อนัอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอยา่งเป็นสาระส าคญั เพ่ือน ามาใช้
ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ 

6. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาต ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีได้
ก าหนดไว ้ 

7. ดูแลใหผู้บ้ริหารระดบัสูงปฏิบติัตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงฐานะความเส่ียง ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและ
ปัญหาท่ีมีนยัส าคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มิไดก้ าหนดจ านวนสูงสุดของกรรมการไว ้เพียงแต่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีว่าตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 23 จาก 27 

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 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกเสียงลงคะแนน 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 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและจดัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ผูป้ฏิบติังานดา้นสนบัสนุนงานเลขานุการบริษทั 
ตลอดจนถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารให้ดียิ่งข้ึน  
โดยเลขานุการบริษทัจะมีการรวบรวมและแจง้หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและผูบ้ริหารได้
พิจารณาล่วงหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลท. ก.ล.ต. ตลอด
จนถึงสถาบนัอบรมชั้นน าอ่ืน ๆ นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีการจดัโครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตลอดจนถึงความรู้ในการพฒันาและด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร
อยา่งต่อเน่ือง  

โดยในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา ไดแ้ก่  

นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ - หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 9 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 24 จาก 27 

นายก าธร ตนัติศิริวฒัน ์ - หลกัสูตรกา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 
  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ทั้งน้ี ประวติัการอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ เอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี
ฉบบัน้ีแลว้ 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี  
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรค 
ต่าง ๆ ในระหวา่งปีท่ีผ่านมา รวมถึงเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีความเหมาะสม
ตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ และน าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ รายบุคคล และ
รายบุคคลแบบไขว ้โดยจัดท าข้ึนตามแนวทางตวัอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนท่ีมีการ
เผยแพร่ มาปรับปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการแต่ละคณะในทุกดา้น 

โดยหัวขอ้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวขอ้ ประกอบดว้ย  
1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุม
คณะกรรมการ 4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและ 
การพฒันาผูบ้ริหาร และหัวขอ้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคลและรายบุคคลแบบไขว ้ 
แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 1) โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ 2) การประชุมกรรมการ และ 3) บทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 0-4 จากไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งหรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น  
ถึงเห็นดว้ยอยา่งมากหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

2. กระบวนการในการประเมิน 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ แบบทั้งคณะ รายบุคคล และรายบุคคลแบบไขว ้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาทบทวน 
เป็นประจ าทุกปี จากนั้นเลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้รรมการบริษทัฯ ท าการประเมินในเดือนธนัวาคมถึง
เดือนมกราคมของทุกปี และท าหนา้ท่ีรวบรวมและประมวลผลการประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบและพิจารณา โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรสงัเกตต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาปฏิบติัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและการด าเนินธุรกิจต่อไป 

3. สรุปผลการประเมิน 

ส าหรับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ในปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.68  

2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.75 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.69  
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3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ รายบุคคลแบบไขว ้มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.79 หรือคิดเป็น 
  ร้อยละ 94.72 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2562 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากับความเส่ียง  
โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยท าการประเมินโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในภาพรวมของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และให้
เลขานุการของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะพิจารณา และเลขานุการบริษทั
รวมรวบสรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและน าความเห็นมาพฒันา
ต่อไป 

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสูง 

มีการก าหนดวธีิการประเมินท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ 
บรรษัทภิบาล จะเป็นผู ้ก าหนดวิธีการและหัวข้อในการประเมินเป็นประจ าทุกปี และให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร  
(รวมกรรมการอิสระ) เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการข้ึนไป (ไม่นับรวมกรรมการผู ้จัดการใหญ่) 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะเป็นผูก้  าหนดวิธีการในการประเมินเป็นประจ าทุกปี โดยให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูท้  าการประเมิน 

โดยผลการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ข้ึนไป) จะมีการรายงานใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

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
งานท่ีส าคญัต่าง ๆ โดยบริษทัฯ จะท าการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไวล่้วงหนา้เป็นระยะ ๆ มีการสรรหาบุคลากรจาก
ภายในองคก์ร พฒันา และตระเตรียมคนไวท้ดแทนอยูต่ลอดเวลา  

วตัถุประสงค์จากการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

1. ท าให้สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุกไดดี้ยิ่งข้ึน สามารถวางแผนหาบุคลากรไดล่้วงหน้า  
เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีไดรั้บการเล่ือนระดบั เกษียณอาย ุหรือสูญเสียไป เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 26 จาก 27 

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 เพื่อระบุต 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 ไดก้ าหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล พิจารณา ตลอดจนมีการ
ทบทวนและพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งเป็นประจ า 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ ส านักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับ
กรรมการใหม่ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยแสดงถึงบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

2. ขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต โดยแสดงถึงโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั 
ตลอดจนการควบคุมดูแลบริษทัลูก 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยแสดงวาระการประชุมทั้งวาระประจ าและวาระพิเศษประจ างวด ตลอดจนเอกสาร
หรือขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
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4. วธีิการใชง้านระบบการประชุมของบริษทัฯ พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีกรรมการควรทราบและให้ความส าคญัท่ีอยูใ่นระบบการ
ประชุม ไดแ้ก่ คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบนั
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 24 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 
ส านกังานอีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา         จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวไิล เพชรสร้าง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 

โดยผูส้อบบัญชีทั้ ง 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก .ล.ต. และมีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ ์ธปท. ก าหนด ซ่ึง ธปท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ โดยมีนางสาวสมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4499  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ในรอบปี 2562 มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีส านกังานอีวาย ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ จ านวนเงิน 950,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยรวม 17 บริษทั เป็นจ านวนรวม 22,180,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non - Audit Fee) 

ปี 2562 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน คือ การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม
ระดบัความเส่ียงตามท่ี คปภ. ก าหนด จ านวน 1,200,000 บาท ไดแ้ก่ 

2.1 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงตามท่ี  คปภ. ก าหนด ของธนชาต 
ประกนัภยั จ านวน 550,000 บาท 

2.2 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงตามท่ี  คปภ. ก าหนด ของเอ็มบีเค 
ไลฟ์ จ านวน 650,000 บาท 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งมัน่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพ่ือช่วยเติมเต็มทุกความตอ้งการในแต่ละ 
ช่วงชีวิตของลูกคา้สู่ความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลก าไร ภายใตก้ารด าเนินงานท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มใน 3 ด้านหลกั คือ มิติสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic) มิติส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) และมิติการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Governance) เพื่อสร้างสรรค ์พฒันาและเติมเต็มให้ธุรกิจด าเนินการร่วมไปกบั
การสร้างความสมดุลระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี ในการก าหนดแนวทางการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของกลุ่มธนชาตนั้น ไดมี้การก าหนดใหด้ าเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in 
Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after Process) เพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิดการด าเนินงานท่ีครอบคลุมประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการด 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 2562  
กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินโครงการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. มิติสังคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic) 

 1) การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 

กลุ่มธนชาตส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผูป้ระกอบการทุกระดบั สามารถเขา้ถึงการให้บริการทางการเงินและ
แหล่งเงินทุนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม (Financial Inclusion) ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีความรู้และวินยัทางการเงิน 
(Financial Literacy) ผา่นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ดงัน้ี 

โครงการ “Rethink” 

โครงการ “Rethink” เป็นโครงการท่ีธนาคารธนชาตเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยไดพ้ฒันาโครงการมาจากแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรณรงคแ์ละสร้างจิตส านึกใหค้นในสงัคมไดฉุ้กคิดและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชเ้งินให้พอดี
กบัรายไดข้องตนเอง รวมทั้ง สร้างวนิยัทางการเงินเพ่ือความสุขในชีวติอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ภายใตส้โลแกน “คิดใหม่ ใชเ้งินเป็น 
เห็นความสุข”  

ในปี 2562 ธนาคารธนชาตยงัคงด าเนินการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งปลูกฝังวนิยัทางการออมและวินยัทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง
ผ่านรายการ “T-Money Tips” ซ่ึงเป็นรายการท่ีน าเสนอเกร็ดความรู้ เคล็ดลบั และค าแนะน าเร่ืองการเงินง่าย ๆ ท่ีสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยได้เผยแพร่รายการผ่านส่ือโทรทัศน์ในสาขาทั่วประเทศตลอดทั้ งปี โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
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ในปี 2562 ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  กฎการวางแผนทางการเงิน คนไทยกบัการลงทุน จะซ้ือรถยนตค์นัใหม่ ซ้ือรถป้ายแดง
หรือรถมือสองดี วิธีรวยโดยไม่ตอ้งเส่ียงดวง ส่ิงท่ีตอ้งค านึงก่อนการเป็นหน้ี เทคนิคการปลดหน้ี การลงทุนเพื่อการเกษียณ  
การวางแผนทางการเงินของคนโสด ท าอยา่งไรถึงจะประสบความส าเร็จทางดา้นการเงิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

2) การส่งเสริมและเสริมสร้างการท าความดีเพือ่สังคม 

ความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในการด าเนินธุรกจิ 

กลุ่มธนชาตส่งเสริมและเสริมสร้างการท าความดี การมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเสริมสร้างศกัยภาพของเยาวชน 
สังคม สาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR after 
Process) ซ่ึงเป็นการด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติมาอย่างต่อเน่ือง และได้ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมมาโดยตลอด ต่อมาเม่ือกลุ่มธนชาตไดมี้ธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละมีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ ภายใตก้ารดูแลของ
ส านักงานเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธนชาตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเชิญชวนลูกคา้ คู่คา้ และประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ย  

โดยในปี 2562 ไดมี้การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้นวคิด “Act for Social Progress : ลงมือท า  
เพือ่สังคมก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน” เพื่อพฒันาความเขม้แข็งของสังคมในดา้นต่าง ๆ อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมไดส่้งเสริม
และผลกัดนัใหผู้บ้ริหารและพนกังานกลุ่มธนชาตทุกระดบัมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์ังคม และร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยมี “Thanachart CSR Club” เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนและระดมก าลงัจากสมาชิกอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัมี “มูลนิธิธนชาตเพื่อสงัคมไทย” เป็นอีกหน่ึงกลไกในการขบัเคล่ือนและส่งเสริมให้เกิดการลงมือท าเพ่ือสังคม
ก้าวหน้าอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ ง มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพฒันาสังคม ผ่านการสร้างเครือข่ายและ 
การประสานงานช่วยเหลือสงัคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทยดว้ย 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลกัษณ์ไทย 

พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อญัเชิญผา้พระกฐินพระราชทานกลุ่มธนชาต 
ประจ าปี 2562 น าไปถวาย ณ วดัชยัมงคล พระอารามหลวง ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ในการน้ีบริษทัใน
กลุ่มธนชาต ลูกคา้ คู่คา้ต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ไดมี้จิตศรัทธาร่วมกนัถวายปัจจยัให้แก่วดั เพื่อท านุ
บ ารุงพระอาราม จ านวน 16,027,066.71 บาท และทางวดัไดจ้ดัสรรปัจจยัเพื่อสมทบทุนบริจาคเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าและ
เคร่ืองไตเทียมจ านวน 6,200,000 บาท ใหก้บัโรงพยาบาลในจงัหวดัชลบุรี 6 แห่ง ประกอบดว้ย โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ โรงพยาบาลเมืองพทัยา โรงพยาบาลพนสันิคม และ
โรงพยาบาลบางละมุง  และโรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลแกลง นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัไดม้อบ
ทุนการศึกษา จ านวน 20 ทุน รวม 40,000 บาท ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัชยัมงคล เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี อีกดว้ย 
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การถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกลุ่มธนชาตมีจุดเร่ิมตน้ในปี 2549 ณ วดัแก้วโกรวาราม จงัหวดักระบ่ี จากนั้นได้
ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นประจ าทุกปี 

 

  

 

 

โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” 

ดว้ยส านึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา ฯ ท่ีทรงให้ความส าคญัต่อการอนุรักษเ์อกลกัษณ์
และวฒันธรรมไทย รวมทั้งจากการทรงงานในพระองค์ท่ีช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมซ่ึงถือเป็นตน้แบบท่ีดี
ใหก้บัเยาวชนของชาติ ธนาคารธนชาตจึงไดก้ราบทูลเชิญสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา ฯ เสด็จฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขนัโครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” คร้ังท่ี 48 ประจ าปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาสวนมะลิ 
ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ อยา่งต่อเน่ือง เป็นปีท่ี 3 

โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” เป็นโครงการท่ีธนาคารธนชาต สานต่อมาจากโครงการ “นครหลวงไทย 
อนุรักษ์เอกลกัษณ์ไทย” ของธนาคารนครหลวงไทย โดยในปี 2562 น้ี ถือเป็นการด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 48 
วตัถุประสงคข์องโครงการ ไดแ้ก่ การธ ารงและรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบติั
เก่ียวกบัมารยาทไทยในชีวติประจ าวนั โดยส่งเสริมใหเ้อกลกัษณ์ดงักล่าวยงัคงอยูคู่่กบัคนไทย ไม่เส่ือมสลายไปตามกาลเวลา และ
สร้างสมดุลในค่านิยมทางสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมต่างชาติมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและร่วม
ปลกูจิตส านึกใหเ้ยาวชนของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวฒันธรรมไทย และร่วมกนัรักษาไวใ้หค้งอยูคู่่สงัคมไทยตลอดไป  

กิจกรรมหลกัตามโครงการมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การแข่งขนัอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซ่ึงเปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา ตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในนามของสถาบัน เพ่ือแข่งขัน                
ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โล่ เกียรติบตัรและ
ทุนการศึกษา โดยในปี 2562 มีผูเ้ขา้แข่งขนัจากสถาบนัการศึกษาทุกภูมิภาคมากกว่าทุกปี โดยมีผูเ้ขา้แข่งขนัจ านวนทั้งส้ินกว่า 
5,700 คน และในปีน้ีธนาคารธนชาตยงัคงสืบสานการประกวดมารยาทไทยส าหรับเยาวชนผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน และการ
แข่งขนัอ่านฟังเสียงส าหรับผูบ้กพร่องทางการมองเห็น ผ่านการอ่านอกัษรเบรลล ์ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โล่ เกียรติบตัรและทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กในกลุ่มดงักล่าวไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม และสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความทดัเทียมกบับุคคล
ทัว่ไป รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และศกัยภาพของเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้ินและมองเห็นในการเขา้ร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษเ์อกลกัษณ์วฒันธรรมไทย  
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พพิธิภณัฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาต ยงัคงสานต่อเจตนารมณ์ในการสืบสานและส่งต่อคุณค่าให้เยาวชนและประชาชนเห็นถึงความส าคญัของ
องค์ครุฑพระราชทานท่ีมีความผูกพนัและความศรัทธากบัคนไทย รวมทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์แทนองค์พระมหากษตัริย ์ดว้ยการ
ก่อตั้งพิพิธภณัฑค์รุฑข้ึน โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการท่ีธนาคารธนชาตไดรั้บโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย ในปี 2554  ซ่ึง
ธนาคารนครหลวงไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเคร่ืองหมายครุฑพ่าห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ท่ี
ส านกังานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2484 และเม่ือธนาคารธนชาตไดรั้บโอนกิจการ จึงจ าเป็นตอ้งอญัเชิญเคร่ืองหมายครุฑพ่าห์
ลง ตาม พ.ร.บ. เคร่ืองหมายครุฑพา่ห์ (ฉบบัท่ี 2) ปี 2535 จึงไดอ้ญัเชิญองคค์รุฑมาประดิษฐานยงัศูนยฝึ์กอบรมบางปู เขตเทศบาล
ต าบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ และไดก่้อตั้งเป็นพิพิธภณัฑค์รุฑข้ึน เพ่ือเผยแพร่ประวติั ความเป็นมาขององคค์รุฑตามต านาน
ทั้งในเชิงพทุธและพราหมณ์ จดัใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ผา่นการจดัแสดงในรูปแบบผสมผสาน รวมทั้ง ไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ี
การจดัแสดงองคค์รุฑจากทัว่ประเทศดว้ย  นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัไดส้ร้างห้องจดัแสดง “ลน้เกลา้ จอมราชนัย์” เพ่ิมเติม  
เพ่ือเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นลน้พน้
อนัหาท่ีสุดมิได้ โดยการน าเสนอความเช่ือมโยงระหว่างองค์ครุฑและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกดว้ย  

 
 
 
 
  
 
กจิกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น” 

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยประจ าท้องถ่ินต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกท่ีสืบทอดต่อ ๆ กนัมา แสดงให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ท่ีชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และมีค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป ธนาคารธนชาตจึงได้จัด
กิจกรรม “สืบสานและอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน” ข้ึน โดยส านกังานเครือข่ายของธนาคารธนชาตท่ีเปิดด าเนินการอยูท่ัว่ประเทศ 
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนในฐานะสมาชิกของทอ้งถ่ิน ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ลูกคา้ ประชาชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวใน
ส่วนภูมิภาค โดยในปี 2562 มีการจดักิจกรรมสืบสานและอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. งานสืบสานประเพณี 103 ปี ตรุษจีน ปากน ้ าโพ จงัหวดันครสวรรค ์

2.  งานนอ้มร าลึก 44 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสงัขาร วดัละหารไร่ จงัหวดัระยอง 

3. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2562 จงัหวดัอุบลราชธานี 

4.  งานประเพณีตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน จงัหวดัสระบุรี 

5. งานประเพณีรับบวั (ข้ึน 14 ค ่า เดือน 11) จงัหวดัสมุทรปราการ 

6. งานสืบสานประเพณีและวฒันธรรมกินเจ จงัหวดัภูเก็ต 

7. งานสืบสานประเพณียีเ่ป็ง จงัหวดัเชียงใหม่ 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 34 

นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตในฐานะผูน้ าของวงการสินเช่ือรถยนต ์“ธนชาต DRIVE” แบรนด์สินเช่ือรถยนตธ์นชาต ยงัได้
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบแทนและเติมเตม็สงัคมใหข้บัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนือีกหลายโครงการดว้ยกนั ทั้งท่ีเป็นกิจกรรม
ท่ีริเร่ิมโดยธนชาต DRIVE และโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับคู่คา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรถยนต์ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  
เพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจและสร้างสรรคกิ์จกรรมดี ๆ เพื่อสังคมในทุกพ้ืนท่ี อาทิ ร่วมสร้างห้องน ้ าถวายวดั มอบอุปกรณ์
กีฬา ขา้วสารอาหารแห้ง และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล ร่วมแข่งขนักีฬาเพื่อการกุศล และน ารายไดจ้ากการ
แข่งขนัมอบและบริจาคใหก้บัองคก์รท่ีตอ้งการ เป็นตน้   

 

 

 

 

โครงการ “พีใ่ห้ของ...น้องใช้ต่อ” 

ธนาคารธนชาตมีความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใตแ้นวคิดของการน ากลบัมาใชใ้หม่ จึงมี
การน าอุปกรณ์ส านกังานท่ีไม่ใชง้านแลว้ แต่ยงัคงมีสภาพดีท่ีไดจ้ากการปรับปรุงพ้ืนท่ีของส านกังานใหญ่และสาขาของธนาคาร
ธนชาต มามอบให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อ จึงไดด้ าเนินโครงการ  
“พ่ีให้ของ...น้องใช้ต่อ” โดยในปี 2562 ด าเนินการเป็นปีท่ี 8 และได้มีการมอบอุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ โต๊ะ ตู ้เก้าอ้ี และ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1,556 รายการ ให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 33 แห่งทั่วประเทศ 
รวมทั้งไดมี้การมอบอุปกรณ์ส านกังานในโครงการจ านวนกวา่ 21,000 ช้ิน ใหแ้ก่ 517 หน่วยงาน 

การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเพือ่สาธารณกศุล 

กจิกรรม “งานกาชาดประจ าปี” 

ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาดเพ่ือหารายไดบ้ ารุงสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีจุดเร่ิมตน้ในปี 2519 เม่ือธนาคารศรีนคร ซ่ึงถือเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมออกร้าน
งานกาชาด ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมี้
การออกร้านกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใชช่ื้อวา่ “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และในปี 2554 เม่ือธนาคาร
ธนชาตรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมี้การออกร้านในนามของธนาคารธนชาต ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาดธนาคาร
ธนชาต” โดยในปัจจุบนัธนาคารธนชาตยงัคงเขา้ร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจ าทุกปี และยงัคงเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานท่ี
ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินสมทบสภากาชาดไทยสูงสุดเสมอมา  

ในปี 2562 น้ี ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกร้านงานกาชาด ระหว่างวนัท่ี 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี โดยได้
ออกแบบตกแต่งร้านภายใตแ้นวคิด “เส้นทางแห่ง ความก้าวหน้า ใตร่้มพระบารมี” สอดคลอ้งกับแนวคิด “เย็นศิระ เพราะ 
พระบริบาล เกิดสายธารการให้ท่ีงดงาม”  เพ่ือส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้ งใจของธนาคารธนชาตในการด าเนินตามรอย 
เบ้ืองพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว ในการสืบสาน ต่อยอดให้ความส าคญัในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวไทย ภายใตก้ารพฒันาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้ งทางด้านการศึกษา การศาสนา การรักษาพยาบาล และ
การเกษตรท่ีจะน าไปสู่ความกา้วหน้าและความส าเร็จในทุกช่วงชีวิต ซ่ึงในทุกเส้นทางของการมุ่งสู่ความกา้วหน้านั้น ยงัตอ้ง
ขบัเคล่ือนดว้ยพลงัของความสุขท่ีเตม็เป่ียมดว้ยความอบอุ่นและมัน่คง ภายใตร่้มพระบารมีท่ีแผไ่พศาลเปรียบดัง่สายธารแห่งการ
ให้ท่ีงดงาม นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตจะด าเนินการน ารายได้สุทธิจากการจัดจ าหน่ายสลากกาชาดธนาคารธนชาต และการ 
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ออกร้านงานกาชาด ประจ าปี 2562 ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  
สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผูอ้  านวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบ ารุงสภากาชาดไทยจ านวน 
6,500,000 บาท ต่อไป 

 
  
 
 
 

กจิกรรมงาน “เพือ่นพึง่ (ภาฯ) 2562” 

ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกบูทในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ภายใตแ้นวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ย ัง่ยืน” ระหว่างวนัท่ี             
5-14 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ซ่ึงการจดังานมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารายไดส้มทบมูลนิธิอาสา
เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส าหรับช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ูผูท่ี้ไดรั้บความทุกขย์ากจากอุทกภยั โดยกิจกรรมในบูทธนาคาร
ธนชาต เป็นการเล่นเกม Interactive ให้ผูเ้ล่นเกมไดร่้วมบรรจุส่ิงของลงถุงยงัชีพ และธนาคารธนชาตจะเปล่ียนคะแนนจากการ 
เล่นเกมเป็นเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีผูร่้วมกิจกรรมภายในบูทธนาคาร 
ธนชาตจ านวน 3,190 คน และสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิไดจ้ านวน 500,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
โครงการสะพานบุญ 

เป็นโครงการท่ีธนาคารธนชาตไดด้ าเนินมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554 มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
องคก์รสาธารณกุศลต่าง ๆ อยา่งย ัง่ยืน โดยมีธนาคารธนชาตเป็นสะพานเช่ือมโยงผูใ้ห้และผูรั้บเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการเปิดโอกาสให้
ลูกคา้ของธนาคารธนชาตและประชาชนทัว่ไป ร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลในโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคารธนชาต ทั้งการบริจาคผ่านตู ้ATM เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั และการท ารายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคารธนชาต 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการแต่อย่างใด นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตจะมีการน าระบบ E-Donation เข้ามาอ านวย 
ความสะดวกในการบริจาคอีกดว้ย ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีองคก์รการกศุลเขา้ร่วมโครงการสะพานบุญจ านวน 15 องคก์ร ไดแ้ก่ 

1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 

2. มูลนิธิบา้นนกขม้ิน 

3. มูลนิธิเด็กโรคหวัใจ ในพระอุปถมัภข์องสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

4. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

5. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

6. มูลนิธิรามาธิบดี 
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7. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

9. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธญัญา 

12. มูลนิธิคุม้เกลา้ฯ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

13. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 

14. มูลนิธิศูนยม์ะเร็งเตา้นมเฉลิมพระเกียรติ 

15. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ มูลนิธิรามาธิบด ี

กลุ่มธนชาตได้ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เพ่ือสมทบทุนซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์สถาบัน
การแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยในปี 2562 มียอดเงินบริจาคจาก
บริษทัฯ ธนาคารธนชาต บล. ธนชาต บลจ. ธนชาต ธนชาตประกนัภยั ธนชาตโบรกเกอร์ และราชธานีลิสซ่ิง จ านวน 5,240,000 
บาท 

 
 
 
 
 

กจิกรรม “บริจาคโลหิต เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล” 

ส านักงานเครือข่ายเช่าซ้ือ (ขอนแก่น) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น คลังเลือดกลาง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชมรมผูบ้ริจาคโลหิต รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ไดร่้วมกนั
ด าเนินกิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”  เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนและพนักงานร่วมกนัท าความดีถวายเป็น           
พระราชกุศล ดว้ยการร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือน าไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุฉุกเฉิน และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตในการ
รักษาพยาบาลต่าง ๆ โดยไดด้ าเนินกิจกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 15 และไดด้ าเนินการใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงในปี 2562 มีผูเ้ขา้ร่วมบริจาคโลหิต 611 คน สามารถบริจาคโลหิต
ใหแ้ก่สภากาชาดไทย รวมทั้งส้ิน 274,050 ซีซี 
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 นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ท่ีธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองแลว้นั้น ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งมัน่
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมอ่ืน ๆ เพื่อสนองตอบแนวคิด “Act for Social Progress : ลงมอืท า เพือ่สังคมก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื” ดงัน้ี 

1. “ส้มเตมิสุข” มอบความรักให้กบัคุณยาย บ้านบางแค 2 เป็นโครงการท่ีธนาคารธนชาตจดัข้ึนภายใตก้ารด าเนินงานของ 
Thanachart CSR Club เพ่ือส่งมอบความรักและช่วยเหลือคุณยายในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค 2 ซ่ึงให้ความดูแล
ผูสู้งอายหุญิงกวา่ 130 คน โดยไดมี้การตั้งกล่องรับบริจาคของเหลือใชท่ี้จ าเป็นต่าง ๆ เช่น ผา้ออ้ม แผ่นรองซบั ส าลี พลาสเตอร์
ไมโครปอร์ และของใช้ต่าง ๆ เพ่ือน าไปมอบให้กับคุณยาย รวมทั้ ง ได้จัดให้มีการเล้ียงอาหารกลางวนั และจัดกิจกรรม 
สนัทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างรอยยิม้ใหแ้ก่คุณยายอีกดว้ย 

 
 
  
 
 
 

2. กิจกรรมปันความรู้ สู่ชุมชน และถนนแห่งความปลอดภัย ธนชาตโบรกเกอร์ไดน้ าทีมพนกังานมอบส่ือความรู้เร่ือง
ความปลอดภยับนทอ้งถนนใหก้บัชุมชนวดัถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย 23 กฎจราจร ป้ายเตือนทางแยก
สญัญาณจราจรท่ีควรรู้ และรณรงคเ์มาไม่ขบั เพ่ือใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์ทางดา้นการจราจรในชุมชน  

3. กจิกรรม แต้มสีเตมิฝัน แบ่งปันรอยยิม้ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ธนาคารธนชาตร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในอาคาร
สวนมะลิ ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม “แตม้สีเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนวดัดอนสาลี จงัหวดัราชบุรี พร้อมร่วมกนัทาสีอาคารเรียน เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหส้วยงาม 

 
   
 
 
 
 
4. รวมน ้าใจชาวไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยภัยน ้าท่วม ธนาคารธนชาต ไดเ้ชิญชวนลูกคา้ ประชาชน และเพื่อนพนกังาน

กลุ่มธนชาต ร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมจากพายุโพดุล ดว้ยการบริจาคเงินผ่าน Thanachart Connect  
ตู ้ATM และสาขาธนาคารธนชาตทัว่ประเทศ ทุก ๆ ยอดบริจาค 1 บาท ธนาคารธนชาตจะสมทบอีก 1 บาท โดยในช่วงเปิดรับ
เงินบริจาค ไดเ้งินบริจาคจากลูกคา้ ประชาชน และธนาคารธนชาตร่วมสมทบทั้งส้ินกว่า 350,000 บาท โดยธนาคารธนชาต 
ไดน้ าเงินทั้งหมดมอบใหก้บัสภากาชาดไทย เพ่ือน าไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่อไป 
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5. งานวันพ่อแห่งชาติ 2562 ธนาคารธนชาตไดร่้วมออกบูทกิจกรรมในงานวนัพ่อแห่งชาติ ระหวา่งวนัท่ี 5-14 ธนัวาคม 
2562 เพื่อนอ้มส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงบูทของ
ธนาคารธนชาตตั้งอยู่ในโซน “ปณิธานความดี...มีแลว้แบ่งปัน” โดยในบูทได้มีการจดันิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแลว้
แบ่งปัน” ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีธนาคารธนชาตไดส้านต่อและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี  
ยงัมีการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการด าเนินงานของโรงเรียนพระดาบสอีกดว้ย 

6. กิจกรรม “TCAP เติมเต็มความสุขให้น้อง” บริษทัฯ ไดเ้ชิญชวนผูบ้ริหารและพนักงานไปเติมเต็มความสุขให้กบั 
น้อง ๆ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ์ (โรงเรียนสอนคนหูหนวก) โดยได้ร่วมกนับริจาคเงินและส่ิงของ ร่วมท า
กิจกรรม และเล้ียงอาหารกลางวนันอ้ง ๆ  

7. จิตอาสาธนชาต ร่วมพัฒนาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ธนาคารธนชาตไดเ้ชิญชวนสมาชิก Thanachart CSR Club 
เป็นจิตอาสาจิตพฒันาวดัหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก ท่ีวดัหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร โดยไดร่้วมกันท าความสะอาดลานวดั บริเวณสระน ้ ามนต์ศักด์ิสิทธ์ิ รอบพระอุโบสถ ศาลสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราช และถนนหนา้กฏิุ  

3) การยดึลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) 

การพฒันาผลติภัณฑ์และบริการทีย่ดึความต้องการของลูกค้าเป็นส าคญั 

จากสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) 
เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อชีวติความเป็นอยูแ่ละการด าเนินธุรกิจ ส่งผลใหลู้กคา้มีพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม โดยใหค้วามส าคญัต่อนวตักรรมของผลิตภณัฑ ์ความรวดเร็วในการให้บริการท่ีสะดวกมากข้ึน กลุ่มธนชาตจึงให้ความส าคญั
ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยไดพ้ฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑ์ โครงสร้างธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บริการต่าง ๆ ท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ในขณะเดียวกนักลุ่มธนชาตยงัให้ความส าคญักบัการบริการท่ีดีเยี่ยม ผ่าน 
ทุกช่องทางท่ีเป็น Human Touch Points ไม่วา่จะเป็นช่องทางสาขา (Branch) พนกังานขายตรง (Direct Sales) พนกังานขายทาง
โทรศพัท์ (Telesales) และเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือในทุกประเภท โดยการพฒันาทกัษะ (Reskill and Upskill) ดา้นต่าง ๆ เพื่อรองรับ 
เติมเตม็ความตอ้งการของลูกคา้ นอกเหนือจากการใชบ้ริการแบบออนไลน์ 

ผลติภัณฑ์และบริการส าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกจิ 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคญัต่อการเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเหมาะตามขนาดธุรกิจของลูกคา้ท่ีสามารถตอบโจทย ์
ความตอ้งการในแต่ละช่วงการเติบโตทางธุรกิจของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ส่งเสริม สนับสนุนลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ตอบโจทย์
การท าธุรกจิทั้งในและต่างประเทศ  ดว้ยสินเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินเช่ือโครงการ (Project Finance) เงินให้สินเช่ือเพื่อการ
น าเขา้และส่งออก (Trade Finance) ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเงิน (Bond Issuer) ทั้งดา้นตลาดตราสารหน้ี นอกจากน้ี ยงัได้
เสนอเคร่ืองมือท่ีช่วยบริหารความเส่ียงทางการเงินแก่ลูกคา้ เช่น ธุรกรรมแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate SWAP) บริการ
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก (Packing Credit) เป็นตน้ และยงัไดน้ าบล็อกเชนเทคโนโลยี (Blockchain Technology) มาใชใ้นการออก
หนงัสือค ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ (e-LG on Blockchain) เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการออกหนงัสือค ้าประกนั และป้องกนั
การปลอมแปลงเอกสาร 

 เติมเต็มความต้องการเพื่อพร้อมจะเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินส าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Commercial Banking) ด้วยการเสนอผลิตภณัฑ์และบริการด้านสินเช่ือท่ีมีความยืดหยุ่น โดยพิจารณาตาม 
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย เช่น โครงการ Transformation  Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรระยะ 
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ท่ี 2) เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือธุรกิจในอตัราดอกเบ้ียพิเศษแก่ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10   
S-Curve รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัใหก้ารสนบัสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผูป้ระกอบการสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนซ่ึงมีความจ าเป็นในการท าธุรกิจ 

 ใส่ใจดูแล สนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสร้างความมั่นใจในการท าธุรกิจ  กลุ่มธนชาตมีโปรแกรมผลิตภณัฑ์
สินเช่ือส าหรับธุรกิจขนาดเลก็หลากหลายประเภทโดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ลา้นบาท เช่น เงินกูร้ะยะยาว (Term Loan) วงเงิน
เบิกเกินบัญชี  (O/D) หรือวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) โดยให้บริการผ่านสาขาของธนาคารธนชาต เพื่อการดูแลลูกค้า 
อย่างใกลชิ้ด พร้อมท่ีจะเติบโตไปดว้ยกนั และพร้อมเขา้มาเติมเต็มให้ธุรกิจมีความกา้วหน้าไดง่้ายข้ึนจากสินเช่ือท่ีครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้า ด้วยความตั้งใจและความเช่ือท่ีว่า “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวนั” โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กเป็น  
4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. สินเช่ือ “SME ไดใ้จ” เป็นการเสนอวงเงินให้สินเช่ือ 3 ลา้นบาท ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นเอกสารรายได้
หรือการพิสูจน์รายได ้ทั้งท่ีเป็นกิจการท่ีมีศกัยภาพและพร้อมจะเติบโต 

2. สินเช่ือ “SME Biz Smart” เป็นการเสนอวงเงินสินเช่ือสูงสุด 20 ลา้นบาท เพ่ือตอบสนองความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ 
ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยทุ์กดา้นทางการเงิน โดยธนาคารธนชาตไดก้ าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ต  ่ากวา่อตัราทัว่ไป 

3. สินเช่ือ “SME บญัชีเดียว” เป็นการเสนอวงเงินสินเช่ือสูงสุด 20 ลา้นบาท เจาะกลุ่มลูกคา้นิติบุคคลท่ีท าบญัชีตาม
หลกับญัชีเล่มเดียว ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษร้อยละ 5 ในช่วง 2 ปีแรก เพื่อสนบัสนุน SMEs ท่ีจดัท าบญัชีและงบการเงินท่ี
สะทอ้นสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใส ช่วยส่งเสริมกิจการขนาดเล็กให้มีหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ และเป็น 
การยกระดบัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืไปสู่ธุรกิจขนาดเลก็ 

4. สินเช่ือ “กลุ่มสินเช่ือแพทย”์ เพื่อเสนอเงินทุนให้กบัผูป้ระกอบวิชาชีพแพทยโ์ดยฉพาะ เพ่ือสนบัสนุนการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนของธุรกิจเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นธุรกิจเพ่ือสงัคม 

ผลติภัณฑ์และบริการส าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 

ธนาคารธนชาตมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือรองรับไลฟ์สไตลใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งการความคล่องตวัมากข้ึน 
ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงระดบัความปลอดภยัให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานเป็นท่ียอมรับเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ จากความ
มุ่งมัน่น้ีจึงสะทอ้นออกมาในรูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีหลากหลายและครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ ดงัน้ี 

1. บญัชีเงินฝาก และบตัรเดบิตฟรีเว่อร์ไลท์ ตอบโจทยค์วามสะดวกถอนเงินฟรีค่าธรรมเนียมทัว่ไทยไปทัว่โลก สิทธิ
ประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการถอนเงินสดจากตู ้ATM ไดทุ้กตู ้ทุกธนาคาร ทัว่ประเทศไทย และในต่างประเทศแบบไม่มี
ค่าธรรมเนียมและไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีชอบเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่ตอ้งการพก 
เงินสดเพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 

2. บญัชีออมทรัพย ์e-SAVINGS ตอบสนองไลฟ์สไตลท่ี์คล่องตวั เนน้การท าธุรกรรมออนไลน์ท่ีสะดวก รวดเร็วไดด้ว้ย
ตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่าน Thanachart Connect โมบายแบงก้ิงแอปพลิเคชนั หรือ Thanachart iNet ไม่จ ากดัจ านวนธุรกรรม 
ฝาก-ถอน และไม่มีค่าธรรมเนียม 

3. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์Offset Housing Loan Savings เป็นบญัชีท่ีเปิดคู่กบัสินเช่ือบา้นธนาคารธนชาต ท่ีใชว้ิธีคิด
ค านวณดอกเบ้ีย จากการน ายอดภาระหน้ีบญัชีสินเช่ือบา้นธนาคารธนชาต มาหักลบกบัยอดเงินฝากท่ีมีในบญัชีเงินฝากธนาคาร
ธนชาต ซ่ึงลดดอกเบ้ียบา้นไดสู้งสุดร้อยละ 50 โดยไม่ตอ้งน าเงินฝากมาเป็นหลกัประกนั 
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4. โครงการ Automotive Lending Digital Experience เป็นหน่ึงในบริการแบบออนไลน์ส าหรับกลุ่มลูกคา้สินเช่ือรถยนต ์
โดยลูกคา้จะไดรั้บความสะดวกตลอดขั้นตอนการขอสินเช่ือ รวมถึงไดรั้บสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เม่ือมาเป็นลูกคา้ธนาคารธนชาต และ
บริการหลงัการขายท่ีน่าประทบัใจ 

5. สินเช่ือบ าเหน็จค ้าประกนั เป็นสินเช่ืออเนกประสงคโ์ครงการพิเศษส าหรับกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการ ผูรั้บบ านาญรายเดือน
ผา่นกรมบญัชีกลาง 

4) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

การดูแลพนักงาน 

การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มธนชาต 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างงานพนักงานอย่างมีมาตรฐาน 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 และงานรณรงค์ 
ความปลอดภยักบัมูลนิธิเมาไม่ขบั 

 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 เพ่ือใชป้ฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร 
พนกังาน คู่คา้ เป็นตน้ ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบติังาน ตามหลกัความโปร่งใส และปราศจาก
การทุจริต 

 ส่งเสริมแนวทางทวิภาคีในองค์กร เพ่ือให้เกิดการปรึกษาหารือ รวมกลุ่ม เสนอแนะ และเจรจา ระหว่างองค์กร  
กบัผูแ้ทนพนกังาน คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจา้ง สหภาพแรงงาน ฯลฯ เพื่อให้มีการ
น าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับใช ้และสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งพนกังานกบับริษทัฯ รวมทั้งมีการจดัโครงสร้าง
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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 าปีเพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการตรวจสุขภาพ 
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
เพื่อด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ทั้งน้ี ไดส่้งเสริมใหเ้กิดการตระหนกั เผยแพร่ความรู้แก่พนกังานผา่นกิจกรรม 
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 เพื่อด 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 
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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
ประกอบดว้ย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพฒันาจากประสบการณ์ในการท างานจริง (On-the-job Experience) ร้อยละ 20 เป็น
ส่วนท่ีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น การสอนงาน (Coaching) และการให้ค  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
บุคลากรใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามกลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปี 2562 กลุ่มธนชาตไดจ้ดัตั้งโครงการ Thanachart Academy ข้ึน เพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบองค์รวม 
เปรียบเสมือนมหาวิทยาลยัของกลุ่มธนชาต โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาบุคลากรในทุกระดบัอยา่งรอบดา้น ทั้งความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานท่ีท าอยู ่รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้ลือกเรียนเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงการ
พฒันาทั้งหมดน้ีจะท าใหพ้นกังานมีความพร้อมท่ีจะเติบโตในอนาคตและกา้วทนัยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยการพฒันาบุคลากร
ดงักล่าว มีหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  ผ่านระบบอินทราเน็ต 
และผ่านทางอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้ใน Classroom การท า Workshop การท า Group Discussion เพื่อสร้างบุคลากรขององคก์รให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

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

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

2.3 การฝึกอบรมในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบการบริหารจดัการลูกคา้ เพ่ือการน 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
ทกัษะการสอนงาน (Coaching Skill) หลกัสูตรดา้น Leadership ซ่ึงมีการเรียนรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต ร่วมกบัการท า Workshop 
และ Group Discussion ดว้ย รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมในการอบรมและสัมมนากบัองคก์รชั้นน าในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์และสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ 

4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning Organization) เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกในยคุปัจจุบนั ตามโครงการ Thanachart Academy โดยมุ่งหวงัใหมี้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือตอบโจทยก์ารพฒันา
บุคลากรใหพ้ร้อมต่อการด าเนินธุรกิจและใหบ้ริการลูกคา้ ดว้ยวธีิการเรียนรู้ เช่น 

4.1 การสอนงาน (Coaching) โดยผูบ้ังคบับญัชา เพ่ือให้ค  าปรึกษา แนะน า รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ 
ใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บการสอนงาน ใหส้ามารถปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติังานจริง (On the Job Training) ซ่ึงพนกังานจะไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจน
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกนัอย่าง
สอดคลอ้งและเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร 

4.3 การเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ โดยผา่นระบบอินทราเน็ต และผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยในปี 2562 ไดจ้ดัเตรียม
หลกัสูตรท่ีอยูใ่นระบบดงักล่าว เพ่ือให้พนกังานสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลาอบรม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเองและ
น าไปสู่การพฒันาส าหรับการท างานในอนาคตได ้จ านวนหลายหลกัสูตร โดยมีการวดัประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดงักล่าวอยา่ง
เป็นระบบ ดว้ยการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

4.4 การจดัใหมี้แหล่งองคค์วามรู้ (Knowledge Management) โดยมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อพนกังาน 
ทั้งความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดบับริการผลิตภณัฑ์
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 

หลกัสูตรทีจ่ดัอบรม ปี 2562 

ธนาคารธนชาตและบริษัทอืน่ในกลุ่มธนชาต 

หลกัสูตร 
จ านวนหลกัสูตร จ านวนรุ่น จ านวนคร้ังทีพ่นักงานเข้าอบรม 

ธนาคารธนชาต 
บริษัทอืน่ 

ในกลุ่มธนชาต 
ธนาคารธนชาต 

บริษัทอืน่ 
ในกลุ่มธนชาต 

ธนาคารธนชาต 
บริษัทอืน่ 

ในกลุ่มธนชาต 
In-house Learning 187 129 571 225 40,201 2,536 
Public Learning 246 105 285 108 906 306 
Online Learning 30 8 30 8 121,609 1,515 
รวม 463 242 886 341 162,716 4,357 
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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 กลุ่มธนชาตจึงให้ความส าคญัในการรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนักงานทุกคนท่ีมีต่อปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน กระบวนการท างาน ระบบงาน ผูบ้ังคบับัญชา ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน เป็นตน้  
ผา่นการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร โดยขอ้มูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบั สามารถมัน่ใจไดว้า่ความคิดเห็น
ดงักล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์กร ซ่ึงกลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความผูกพนัของพนักงาน 
ใหสู้งข้ึน มากกวา่หรือเทียบเท่ากบัองคก์รชั้นน าในตลาด 

โดยในปี 2562 มีพนักงานท่ีตอบแบบส ารวจรวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 94 ของพนักงานในกลุ่มธนชาตทั้ งหมด ซ่ึงได้
ด าเนินการจดักลุ่มความเห็น และจดัท าแผนงานพฒันาโดยด าเนินการส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงทุกสายงานแลว้ 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มธนชาตมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนโปร่งใส โดยการก าหนดวิธีการและแบบประเมิน
เป็นมาตรฐานของทุกหน่วยงาน ท่ีจดักลุ่มการประเมินการปฏิบติังานของทั้งรายบุคคล ทีมงาน และผูบ้ริหาร อยา่งชดัเจน ทั้งน้ี 
ในการประเมินทุกหน่วยงาน จะตอ้งก าหนดเป้าหมายหลกัท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจหลกัตามแผนงานของแต่ละปี 
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(Department KPIs) และก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงานของรายบุคคล (Individual KPIs) และทีมงาน (Team KPIs)  
ใหส้อดคลอ้งเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายหลกัของแต่ละหน่วยงานท่ีก าหนด ซ่ึงกระบวนการประเมินในลกัษณะดงักล่าว จะเป็นการ
ขบัเคล่ือนการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานทั้งองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกิจหลกัท่ีวางไว ้โดยมีการประเมินปีละ  
2 คร้ัง เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินการอย่างเหมาะสม และมีฝ่ายงานกลางท่ีดูแลการประเมินทั้งองคก์รให้อยูใ่นแนวทาง 
ท่ีก าหนด 

ส าหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกันออกไป  
โดยผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนสัประจ าปี จะพิจารณาในรูปแบบและจ านวนท่ีเหมาะสม อนัเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานตามบทบาทหนา้ท่ีและเป้าหมายท่ีก าหนดของแต่ละหน่วยงาน และมีอตัราท่ีสามารถแข่งขนักบัธุรกิจใน
ระดบัเดียวกนัได ้

ข้อมูลพนักงาน 

จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ าแนกตามระดบั 

พนักงานประจ าจ าแนกตามระดบั เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)1 
ชาย 81 77 82 
หญิง 29 24 22 

รวม 110 101 104 

ผูบ้ริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)2 
ชาย 450 448 454 
หญิง 583 460 451 

รวม 1,033 908 905 

พนกังาน (ตั้งแต ่O - SM)3 
ชาย 4,341 4,490 4,577 
หญิง 8,339 8,394 8,299 

รวม 12,680 12,884 12,876 

รวมทั้งส้ิน 13,823 13,893 13,885 

หมายเหตุ 1 ตั้งแต่ต  าแหน่งผูอ้  านวยการอาวโุส ถึง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 2 ตั้งแต่ต  าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการ ถึง ผูอ้  านวยการ 

 3 ตั้งแต่ต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ี ถึง ผูจ้ดัการอาวโุส 

พนักงานช่ัวคราว 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
เพศชาย 58 88 69 
เพศหญิง 68  105 78 
รวม 126 193 147 
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จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ าแนกตามพืน้ที ่

พนักงานจ าแนกตามพืน้ที ่ เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ส านกังานใหญ่ 
ชาย 2,674 2,839 3,730 
หญิง 4,222 4,971 5,003 

รวม 6,896 7,810 8,733 

สาขาในประเทศ 
ชาย 2,198 2,057 1,383 
หญิง 4,729 4,026 3,769 

รวม 6,927 6,083 5,152 

รวมทั้งส้ิน 13,823 13,893 13,885 

หมายเหตุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ 

จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตทีเ่ข้าใหม่และทีพ้่นสภาพ 

ประเภทพนกังาน เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

พนกังานเขา้ใหม่ 
ชาย 412 519 423 
หญิง 1,154 1,356 979 

รวม 1,566 1,875 1,402 

พนกังานพน้สภาพ 
ชาย 601 615 803 
หญิง 1,124 1,252 1,471 

รวม 1,725 1,867 2,274 

จ านวนการกลับเข้าท างานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานกลุ่มธนชาตหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลีย้งดูบุตร (เฉพาะ 
เพศหญิง) 

กรณขีองการลา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวนพนกังานท่ีมีสิทธิลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 9,196 8,708 8,772 

จ านวนพนกังานท่ีไดใ้ชสิ้ทธิลาคลอดเพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 289 281 337 

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอด 
 เพ่ือเล้ียงดูบุตร (คน) 281 279 320 

อตัราพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอด 
 เพ่ือเล้ียงดูบุตร (ร้อยละ) 97 99 95 

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอด 
 เพ่ือเล้ียงดูบุตร และยงัท างานต่อหลงัจากนั้นไป 1 ปี (คน) 258 252 296 

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงานส่วนน้ี ในปี 2562 และ 2561 นับรวมจ านวนพนักงานของ 1) ราชธานีลิสซ่ิง  2) รักษา 
ความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส  3) เอ็มบีเค ไลฟ์  4) ทีเอ็ม โบรคเกอร์  5) เอ็มที เซอร์วิส 2016  และ 6) อาร์ทีเอ็น และในปี 2560 
นบัรวมจ านวนพนกังานของบริษทัล าดบัท่ี 1-5 
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5) การพฒันาเทคโนโลยีและความปลอดภัยของข้อมูลการเงินเชิงดิจิทลั 

ธนาคารธนชาตให้ความส าคญักับการพฒันาเทคโนโลยีเชิงดิจิทัลเพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางด้าน Digital 
Disruption ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาระบบโมบายแบงก้ิงแอปพลิเคชนัรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความสะดวกสบาย (User Friendly)  
ในการใชง้านและเป็น Financial Total Solution ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงไดมี้การพฒันาเสร็จส้ินในไตรมาส 4 ปี 2562 การก าหนดนโยบาย 
การท างานและการพฒันาระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) และการรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล
ลูกค้า (Customer Data Privacy) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ธนาคารธนชาตได้ให้ความส าคัญกับการรักษา 
ความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ การรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล และการบริหารความเส่ียงทางไซเบอร์ (Cyber Security 
Risk) โดยมีนโยบายและมาตรการ ดงัน้ี  

1. การก าหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงขอ้มูลใน 2 ระดับ คือ ระดับท่ีหน่ึง การเข้าถึงระดับเซิฟเวอร์ (Server) และ
ฐานขอ้มูล (Database) โดยจะมีการแบ่งแยกบุคลากรตามหนา้ท่ี (Segregation of Duties) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล และระดบั 
ท่ีสอง การเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัระบบงาน (Application) เป็นการเขา้ถึงท่ีมีการควบคุมสิทธ์ิ ผ่านตารางก าหนดสิทธ์ิโดยพิจารณา
จากฝ่ายงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การน าระบบ User ID Management มาใชใ้นการควบคุมสิทธ์ิการใชง้าน ท่ีตอ้งผ่านการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาตาม 
สายงานในการใชสิ้ทธ์ิตามตารางก าหนดสิทธ์ิ และการสอบทานสิทธ์ิเป็นประจ า เพ่ือให้มัน่ใจวา่สิทธ์ิท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บในปัจจุบนั 
มีความเหมาะสม 

3. การน าระบบ Program Data Leakage Protection (DLP) เพื่อควบคุมสิทธ์ิการใชข้อ้มูลลูกคา้และก าหนดสิทธ์ิในการ
เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ ซ่ึงด าเนินการติดตั้ง ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2562 

4. การบริหารความเส่ียงดา้นไซเบอร์ (Cyber Security Risk) เพ่ือควบคุมและป้องกนัทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการถูกท าลาย เปล่ียนแปลงแก้ไข หรือเขา้ถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยก าหนดให้มีนโยบายมาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยัระบบสารสนเทศใหส้อดรับกบัธุรกิจของธนาคารธนชาต โดยก าหนดเป็นนโยบายและมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 - การจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารความปลอดภยัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (IT Security Management 
Committee) ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการทบทวนและประเมินนโยบายความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
เกิดข้ึน 

 - ก าหนดมาตรฐานในการส่งขอ้มูลภายในเพ่ือป้องกนัและรักษาความลบัของขอ้มูลภายในและลูกคา้  

 - ก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบ
พ้ืนฐานของความปลอดภัยของข้อมูลหรือ CIA Model ซ่ึงประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)  
การรักษาการคงสภาพของขอ้มูล (Integrity) และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล (Availability) นอกจากน้ี ยงัไดมี้การก าหนดกลยทุธ์
ในการกูร้ะบบใหคื้นสู่ภาวะปกติ (Recovery Strategy) และแผนฟ้ืนฟรูะบบสารสนเทศจากภยัพิบติั (Disaster Recovery Plan)   

 - การก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการผูใ้ห้บริการภายนอก (Service Provider Management) เพื่อให้สามารถ
ก ากบัดูแลความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) โดยก าหนด
มาตรฐานการรักษาความปลอดภยัและความลบัของระบบงานและขอ้มูลของลูกคา้  
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6) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

กลุ่มธนชาตใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกบัการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนในดา้น
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการบริการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และการด าเนินงาน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม และเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ ผา่นห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธนชาต 

การด าเนินธุรกิจตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัคู่คา้ เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้
อยา่งรับผิดชอบ ในปี 2562 กลุ่มธนชาตมีคู่คา้มากกวา่ 700 ราย ประกอบดว้ย 

1. งานจัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และสินคา้ทั่วไป ได้แก่ สินคา้หรือบริการทั่วไป เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ส านักงาน  
งานแบบพิมพส์ าคญั งานแบบพิมพท์ัว่ไป งานผลิตบตัรพลาสติก และจดัซ้ือเบ็ดเตลด็ 

2. งานว่าจา้งบริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก ไดแ้ก่ งานการตลาดและส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการ
ขนส่งเอกสารและเงินสด งานบริการรักษาความปลอดภยั งานจา้งท าความสะอาด งานบริการขบัรถ งานบริการรับ -ส่งเอกสาร 
ซ่ึงเป็นการใชบ้ริการจากบริษทัท่ีไดม้าตรฐานและมีการด าเนินการท่ีเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของทางราชการ 

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

4. งานจดัซ้ือเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองใชส้ านกังาน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ส านักงานดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารชนิด Multifunction เคร่ืองฝาก-ถอนเงินสด) อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั (กลอ้ง CCTV อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
แจง้เหตุ Burglar Alarm) 

 กระบวนการประเมนิความเส่ียงคู่ค้าด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

กลุ่มธนชาตมีนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการคดัเลือกคู่คา้ โดยมุ่งส่งเสริมธุรกิจท่ีตั้ งมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล  
มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตมี 
กระบวนการตรวจสอบท่ีชดัเจน มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และการจดัประชุมร่วมกนัเพ่ือเปิดโอกาส
ให้คู่คา้ไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และส่งเสริมความรู้เพ่ือพฒันาคู่คา้  
อนัเป็นการร่วมพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัง่คงย ัง่ยนื 

กระบวนการจดัซ้ือสินค้าและบริการ 

1. การคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์(Pre-qualification) 

2. การประเมินคุณภาพและราคา  (Price Performance) 

3. การจดักลุ่มคู่คา้ตามล าดบัความส าคญัและความเส่ียงท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนและความเส่ียงท่ีมีผลต่อกระบวนการจดัซ้ือ 
(Vendor Risk Assessment) 

 กระบวนการในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลคู่ค้า 

การตรวจสอบติดตามคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดจ้ดัให้มีการเขา้เยี่ยมคู่คา้รายส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือให้มัน่ใจว่าคู่คา้
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่คา้ของกลุ่มธนชาต โดยบูรณาการประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลไวใ้นจรรยาบรรณ 
คู่คา้ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
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ในดา้นการประเมินผลคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดจ้ดัท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใชบ้ริการของคูค่า้ และสร้างช่องทางใน
การรับเร่ืองร้องเรียน และ/หรือ ติชมจากคู่คา้  ตลอดจนสุ่มตวัอยา่งเลือกคู่คา้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือเขา้เยี่ยมชม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของคู่คา้ นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตไดก้ ากบัดูแลและบริหารงานจดัซ้ือจดัจา้งท่ีท าหน้าท่ีร่วมกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกนัตรวจสอบขอ้เท็จจริงและด าเนินการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนให้ค  าแนะน าคู่คา้ในการ
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการผลิตสินคา้และการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน ทั้งน้ี หากคู่คา้ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามมาตรฐาน 
ท่ีก าหนด กลุ่มธนชาตจะมีบทลงโทษคู่คา้ตามความเหมาะสม เพ่ือยกระดับคู่คา้ให้พฒันาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มไปพร้อม ๆ กนัอยา่งย ัง่ยนื 

การด าเนินงานในปี 2562 

ในปี 2562 กลุ่มธนชาตมีคู่คา้จ านวน 723 ราย ประกอบดว้ยคู่คา้ในประเทศจ านวน 705 ราย และคู่คา้ต่างประเทศจ านวน        
18 ราย  โดย 210 ราย เป็นคู่คา้รายใหม่ ซ่ึงกวา่ร้อยละ 90 ของคู่คา้ทั้งหมด ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอบเขตแนวปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจตามขอ้ก าหนดกฎหมายรวมถึงแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณคู่คา้และตอบรับจรรยาบรรณ
ก่อนการเขา้ร่วมเป็นคู่คา้ของกลุ่มธนชาต โดยคู่คา้ทุกรายจะตอ้งไม่ท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการจา้งงาน ไม่ใชแ้รงงาน
เด็ก ไม่จา้งงานผิดกฎหมาย มีการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีจริยธรรมทางธุรกิจ ท าการคา้ดว้ยความเป็นธรรม ซ่ึงหากพบว่ามีคู่คา้รายใดมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จะแจง้เตือนและก าหนดระยะเวลาใหป้รับปรุงในประเด็นดงักล่าวหรือยกเลิกสญัญา และถอดรายช่ือออกจากทะเบียน
ผูข้ายอยา่งถาวร ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และการด าเนินงานของกลุ่มธนชาตในอนาคต 

ส าหรับคู่คา้รายใหม่ กลุ่มธนชาตจะประเมินคดัเลือกคู่คา้จากขอ้ก าหนดท่ีระบุในจรรยาบรรณคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคู่คา้ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่คา้ นอกจากน้ี ยงัได้พฒันาสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง
มาตรฐานท่ีเพ่ิมเง่ือนไขนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ือน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยจะด าเนินการตรวจ ติดตามและ
ประเมินคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 

ตวัอย่างโครงการ 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ก าหนดแนวทางการจัดซ้ือท่ีเน้นวสัดุท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
โดยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งสรรหาจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัทางไฟฟ้าของสถาบนั
ระดับประเทศ เช่น Underwriter Laboratory (UL) พร้อมทั้ งได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันการรบกวนทางคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น Federal Communication Commission (FCC) ท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการประหยดัพลังงานของสถาบันระดับประเทศ เช่น Energy Star 5 และต้องได้รับรองมาตรฐานทางด้าน 
ความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) 
และการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การสรรหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร Multifunction และอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ ท่ีผา่นการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑจ์ากโครงการฉลากเขียว (Thai Green Label Scheme) 

โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาและอาคารส านักงาน 

ก าหนดแนวทางการจดัหาวสัดุในการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสาขา และอาคารส านกังาน ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
เน่ืองจากกลุ่มธนชาตตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกใช้วสัดุท่ีได้มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเลือกใชสี้ส าหรับทาท่ีเป็นประเภทลดปริมาณสารอินทรียร์ะเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs)  
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและปราศจากสาร APEO และสารอนัตรายอ่ืน ๆ เช่น ฟอร์มลัดีไฮด ์ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม โครเมียม เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี ไดมี้การเลือกใชว้สัดุกนัซึมหลงัคาดาดฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ชนิด Polyurea  ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยให้
หลงัคามีระบบกนัซึมท่ีมีประสิทธิภาพ ทนต่อสารเคมี ความช้ืน ช่วยสะทอ้นความร้อนและป้องกนัแสงอลัตราไวโอเลต ช่วยลด
อุณหภูมิภายในอาคารระหวา่งวนั ท าให้ประหยดัพลงังาน และมีอายกุารใชง้านนานถึง 10 ปี ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมบ ารุงแลว้ยงัช่วยประหยดัพลงังานและลดการสร้างขยะอีกดว้ย 

โครงการจดัซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

ก าหนดแนวทางการจัดซ้ือท่ีเน้นวัสดุท่ีใช้จะต้องเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากผู ้ผลิตท่ีมีการออกแบบผลิตภัณฑ ์
กระบวนการผลิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชว้สัดุท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได ้นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัขั้นตอนการ
ออกแบบ เช่น พ้ืนดา้นบนของโต๊ะ ท่ีเทา้แขน และขาโต๊ะ ท่ีมีความยืดหยุน่ในการใชง้าน ซ่ึงสะดวกในการใชง้านกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือโยกยา้ยต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์  

สัมมนาคู่ค้า “ธนชาตร่วมรณรงค์ ต้านการคอร์รัปช่ัน 2562” 

จดัสัมมนาคู่คา้ในหัวขอ้  “ธนชาตร่วมรณรงค์  ตา้นการคอร์รัปชั่น 2562”  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานด้าน 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมคู่คา้ให้
ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ตลอดจนด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส
ตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้คู่คา้ เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส 
ช่วยลดปัญหาการท างานท่ีไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการบริหารความสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้ในระยะยาว   

2. มิติส่ิงแวดล้อม (Environment) 

 1) การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมาไดมี้นโยบายอนุรักษ์พลงังานอย่าง
ชดัเจน และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการลดการใชพ้ลงังาน ให้ถือเป็นหนา้ท่ี
หน่ึงในการปฏิบติังาน จึงท าให้กลุ่มธนชาตสามารถบริหารจดัการพลงังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ผ่านกิจกรรมให้
พนักงานตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพของสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน การบริหารจดัการดา้นอาคารและสถานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เลือกใช้
อุปกรณ์ในอาคารท่ีสามารถลดปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

กลุ่มธนชาตยงัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน ใชพ้ลงังานอย่างรู้คุณค่าและยัง่ยืน ทั้งในอาคาร
ส านกังานใหญ่ ส านกังานในภูมิภาค และสาขา เช่น การเปล่ียนหลอดไฟแสงสวา่งเป็นหลอดประหยดั LED ในอาคารส านกังาน 
เพ่ือยดือายจุ  านวนชัว่โมงการใชง้านและลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในอาคาร การเลือกใชน้วตักรรมสีเพ่ือสุขภาพท่ีเนน้
ความปลอดภยั รวมทั้งไดท้ าการปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่โดยน าระบบ Magnetic Chiller มาปรับใชท่ี้อาคารสวนมะลิ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับอากาศและลดปริมาณการใชร้ะบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อีกทั้งมีการควบคุม
และติดตามการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการปรับปรุงระบบเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพื่อบรรเทาการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัทุกปี 

กลุ่มธนชาตมีอาคารท่ีเขา้ข่ายอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นอาคารควบคุมจ านวน 3 อาคาร ได้แก่  
1) อาคารสวนมะลิ  2) อาคารเพชรบุรี  3) อาคารวงศ์สว่าง และยงัคงด าเนินการในอาคารอ่ืน ๆ ของกลุ่มธนชาต ท่ีไม่เขา้ข่าย
อาคารควบคุมควบคูก่นัไป 
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ตารางการใชไ้ฟฟ้าในอาคารส านกังาน ทั้ง 3 อาคาร ในปี 2559-2561 (ค่าการใชพ้ลงังาน กิโลวตัต-์ชัว่โมง (kWh)) 

อาคาร การใช้ไฟฟ้า ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สวนมะลิ 
การใชพ้ลงังาน (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 3,716,000.00 3,723,000.00 3,860,000.00 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (ตนั/ปี) 2,163.09 2,167.16 2,246.91 

เพชรบุรี 
การใชพ้ลงังาน (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 3,057,000.00 2,896,000.00 3,027,000.00 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (ตนั/ปี) 1,714.98 1,624.66 1,762.02 

วงศส์วา่ง 
การใชพ้ลงังาน (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 1,361,000.00 1,378,000.00 1,466,000.00 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) (ตนั/ปี) 792.23 773.05 853.36 

ฝึกอบรมปลูกจติส านึกด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

การปลูกจิตส านึกรักษพ์ลงังาน เป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีให้พนกังานตระหนกัถึงคุณค่าของพลงังานและผลกระทบจาก
การใชพ้ลงังาน ขั้นตอน วธีิการในการสร้างจิตส านึกอยา่งเป็นระบบและง่ายในการน าไปใช ้กรณีตวัอยา่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้ งการระดมสมองในการจัดท าแผนรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดข้ึนแก่องค์กร และให้
พนกังานทุกคนเกิดความตระหนกัถึงผลกระทบดา้นต่าง ๆ ทั้งต่อองคก์ร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดลอ้มของโลก กลุ่มธนชาต 
จึงไดจ้ดัใหมี้การอบรมคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน ทีมมดงาน ภายใตโ้ครงการพลงัมดลดโลกร้อน ในหัวขอ้ “ใชอ้ยา่งไร
ใหช่้วยประหยดัพลงังาน” โดยมี คุณพงศ์พฒัน์ มัง่คัง่ รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั วิทยากรผูม้าก
ประสบการณ์มาให้ความรู้ ทั้ งวิธีการประหยดัพลงังานในชีวิตประจ าวนัท่ีท าไดจ้ริง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อสุขภาพและ 
การใชชี้วติประจ าวนั รวมไปถึงเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในอนาคต เช่น ระบบ 5G ซ่ึงจะไม่จ ากดัแค่ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ยงัรวมไป
ถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซ่ึงสามารถน ามาใชจ้ดัการดา้นพลงังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัไดส่้งตวัแทนจากคณะท างานจดัการพลงังานเขา้ร่วมอบรมสัมมนาภายนอก ไดแ้ก่ หลกัสูตร “การตรวจประเมิน
สมรรถนะเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หลกั ภายในระบบการจดัการพลงังาน” ท่ีจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน
กระทรวงพลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การท างานของระบบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์หลกั 
  
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่ให้เกิดความยัง่ยนืและต่อเนื่อง 

โดยการจดักิจกรรมภายใตโ้ครงการท่ีช่ือว่า “ธนชาต…พลงัมด ลดโลกร้อน” ให้ชาวธนชาตไดร่้วมสนุกและรักษ์โลก 
ไปพร้อมกนั ภายใต ้Concept: Anti-plastic ลดงดใชพ้ลาสติก ลงมือท าเพ่ือสังคมกา้วหน้าอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจดัแสดงนวตักรรม 
ลดโลกร้อนดว้ยวสัดุจากธรรมชาติ เช่น ภาชนะจากกาบหมากท่ีน าวสัดุจากธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และใชง้านไดจ้ริง 
และยงัมีซุม้อาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีการรณรงคใ์หใ้ชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 
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ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและพนกังาน รวมทั้งประชาชนทัว่ไปไดใ้ห้ความสนใจร่วมกนัสร้างความตระหนกัในการลดใชพ้ลาสติก 
ผ่านกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสอยดาวพาโชค ท่ีนอกจากจะไดลุ้น้รับของรางวลัแลว้ ยงัน ารายไดจ้ากการจดักิจกรรมไป
จดัซ้ือถุงผา้มอบใหโ้รงพยาบาลเพ่ือใชส้ าหรับการจ่ายยาให้กบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงจากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี ไดบ้ริจาคถุงผา้
ให้กับโรงพยาบาลจ านวน 1,900 ใบ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวดั
สุพรรณบุรี โรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และโรงพยาบาลสระบุรี จงัหวดัสระบุรี  

 

 

 

 
 

2) การมีส่วนร่วมเพือ่รับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

โครงการ “ธนชาต...พลงัมด ลดโลกร้อน” 

กลุ่มธนชาตไดใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดกบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีพฒันา
อยา่งกา้วกระโดด รวมทั้งสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหอ้งคก์รต่าง ๆ หนัมามองเร่ืองของการอนุรักษพ์ลงังาน 
และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กร โดยให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งองคก์รและตวับุคลากรเอง โดยกลุ่มธนชาตจดัให้มีการศึกษาดูงานในองค์กรท่ีประสบความส าเร็จดา้นการ
อนุรักษ์พลงังานอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือน าส่ิงท่ีไดจ้ากการเขา้ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัการใชง้านอาคารของ 
กลุ่มธนชาต ทั้งน้ี ไดศึ้กษาดูงานอาคารตวัอยา่งดา้นการจดัการพลงังานนอกสถานท่ี เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2562 โดยประธาน
คณะกรรมการดา้นการจดัการพลงังาน ไดพ้าสมาชิกทีมมดงานและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน อาคารสวนมะลิ อาคาร
เพชรบุรี เขา้ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทดแทน (บางจาก) โดยศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทดแทนแห่งน้ีเป็นท่ี
ยอมรับในเร่ืองฟาร์มพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีขนาดใหญ่ในเอเชีย และไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ “เรียน รู้ ดูชม” ความรู้เก่ียวกบั
พลงังานทดแทนท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผ่านส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาดูงานดา้น
พลงังานทดแทนและปลูกจิตส านึกในการร่วมกนัใชพ้ลงังานสะอาด เพ่ือโลกท่ีน่าอยูแ่ละลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงการเยี่ยมชมคร้ังน้ี 
คณะท างานและทีมมดงานไดรั้บความรู้ รวมถึงแนวคิดการประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันางานดา้นการอนุรักษ์พลงังานให้เป็นไปตามนโยบายดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไป 
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การบริหารจดัการน า้และของเสีย 

กลุ่มธนชาตยงัด าเนินการตามแผนงานการบริหารจดัการน ้ าอยา่งต่อเน่ือง โดยการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ลดการใชน้ ้ าอยา่ง
เหมาะสม ตลอดจนสร้างความตระหนักให้พนักงานใช้น ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีใหม่  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยดัน ้ าเขา้มาช่วย ก าหนดให้มีการติดตั้งถงัดกัไขมนัและดูแลท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
ตรวจสอบปรับปรุงระบบบ่อเกรอะในอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการน ้ าท่ีผ่านระบบการบ าบัด การน าน ้ าท้ิงท่ีผ่านระบบ 
การบ าบัดน ้ าเสียกลบัมาใช้ใหม่ ส าหรับการปล่อยน ้ าเสียออกนอกอาคาร กลุ่มธนชาตมีการควบคุมและจัดการน ้ าเสียก่อน 
ปล่อยออกสู่ล าคลองสาธารณะ เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ โดยค่าระดบัน ้ าเสียตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามกฎกระทรวงท่ีก าหนด และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่น ้ าท่ีปล่อยออกไปเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎหมาย จึงไดใ้ห้หน่วยงาน
ภายนอกไดท่ี้รับการยอมรับท าการตรวจวดัค่าระดบัน ้ าเสียเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอโดยผูเ้ช่ียวชาญจากกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

รวมทั้งยงัท าการประชาสัมพนัธ์รณรงค์ให้พนกังานคดัแยกขยะแต่ละประเภทอยา่งถูกตอ้งภายในอาคารส านักงานอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น การจดัเก็บขยะ การคดัแยกขยะพลาสติก เพ่ือน าไปสู่กระบวนการแปรรูปมาใชใ้หม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะ 
และใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

การด าเนินการเพือ่ลดการใช้พลงังานอย่างต่อเนื่อง 

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

- การควบคุมการเปิด-ปิด ป๊ัมน า้ด ีเป็นการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเล่ียงการเปิดใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามาก (On Peak) และมาใชง้านในช่วงท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหวา่งเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา 

- การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ทั้งภายในและภายนอกอาคารท่ีมีการปรับปรุง ท าให้
เกิดการประหยดัพลงังาน เพ่ิมอายกุารใชง้านท่ียาวนานกวา่หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบเดิม 

- การปรับอุณหภูมขิองชิลเลอร์ (Set Point Chiller) ตามฤดูกาล เพ่ือเป็นการลดการใชพ้ลงังานและลดค่าใชจ่้าย 

- ตดิตั้งระบบ AHU ใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพเก่า 

- การปรับปรุงระบบท่อส่งลมเยน็ เพ่ือใหร้ะบบหมุนเวยีนของการท าความเยน็ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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- ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ใหม่ โดยน าระบบ Magnetic Chiller เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับอากาศ 
และลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  

- ใช้พลงังานทางเลอืกจากพลงังานแสงอาทติย์ ในบางจุดของอาคารส านกังานเพื่อบรรเทาการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

- ลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศชนิด Split Type เพ่ือท าใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

- ติดตั้งม่านกันแดด ฟิล์มกรองแสง เพ่ือกนัแสงและความร้อนท่ีจะเขา้มาภายในอาคาร ท าให้ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
ท าความเยน็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหป้ระหยดัพลงังาน 

การดูแลคุณภาพด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมภายในอาคาร 

กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินการติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน ควบคุมอนัตราย และจดัให้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ทั้งพ้ืนท่ีภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพ้ืนท่ีอาคาร เพื่ออาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 

- การตรวจวัดแสงสว่างภายในอาคาร  เ พ่ือสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพ่ือสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- การตรวจวัดคุณภาพน ้าดื่มภายในอาคาร  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง รวมถึง 
ความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวงั ประเมิน ควบคุมอนัตราย ก าหนด
แนวทางในการป้องกนัปัญหาส่ิงท่ีเจือปนมาในน ้ า และเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานในอาคารต่าง ๆ รวมถึงลูกคา้ท่ีเขา้มา
ติดต่อภายในอาคารวา่น ้ าด่ืมในแต่ละอาคารมีความสะอาดและผา่นเกณฑม์าตรฐาน อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

- การจัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นส าหรับพนักงาน” เพื่อให้พนกังานทุกระดบัไดเ้รียนรู้
ทกัษะเพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหมใ้นภาวะเบ้ืองตน้ โดยมีการฝึกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัให้มีความคุน้เคยกบัการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดบัเพลิง 

-    การควบคุมอุณหภูมแิละความช้ืนให้เหมาะสม ตามสภาพอากาศเพ่ือท าใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

-    การออกแบบพืน้ทีอ่าคารส านักงานให้มมีุมพกัผ่อน เพ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีผอ่นคลาย  

การปรับกระบวนการปฏิบัตงิานเพือ่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์แลว้ ยงัปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดปริมาณ 
การใชก้ระดาษ และยงัมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางออ้มอีกดว้ย โดยมีการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหลายรูปแบบ 
ดงัน้ี 

- การน าระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการด าเนินงานและระบบการประชุม เพื่อเป็นการลดใชก้ระดาษ 

- การบริการขอ้มูลหรือส่งรายการใหลู้กคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์แทนการส่งดว้ยกระดาษ 

- การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคญัของการลดการใชก้ระดาษ เพ่ือให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้
กระดาษให้นอ้ยท่ีสุด และส่งเสริมให้น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้มาใชซ้ ้ าภายในหน่วยงาน เพ่ือลดปริมาณขยะ และใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 27 จาก 34 

3) การปล่อยสินเช่ืออย่างมีความรับผดิชอบ (Responsible Lending)  

สืบเน่ืองจากการลงนามร่วมกนัในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือก าหนดแนวทางการด าเนินกิจการอยา่งย ัง่ยืนในดา้นการให้
สินเช่ืออยา่งรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guideline - Responsible Lending) เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 นั้น มีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย ์ด าเนินกิจการภายใตห้ลกัการการธนาคารเพ่ือความยัง่ยืน (Sustainable Banking) โดยน า
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG) ท่ีส่งผลต่อเน่ืองกบัเศรษฐกิจใน
ภาพรวม มาร่วมพิจารณาในการด าเนินนโยบายและกลยุทธ์ส าหรับการให้สินเช่ืออย่างมีความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม 
มากยิ่งข้ึน ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากการให้สินเช่ือของธนาคาร เพ่ือร่วมกัน
ขบัเคล่ือนภาคการเงินและประเทศไปสู่ความยัง่ยนืระยะยาว 

ธนาคารธนชาตในฐานะท่ีเป็นแหล่งเงินทุนมีหนา้ท่ีส าคญัในฐานะท่ีเป็นตวักลางในการจดัสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ 
ขณะเดียวกนัก็เป็นผูใ้ห้บริการดา้นการเงินอยา่งครบวงจรท่ีส าคญัของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ ธนาคารธนชาตไม่เพียงแต่มีการพิจารณาความเส่ียงต่อผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวแต่ยงัตระหนักและให้
ความส าคญัต่อปัญหาและผลกระทบดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบธุรกิจของลูกคา้ท่ีธนาคารธนชาตไดส้นบัสนุน
สินเช่ือ โดยธนาคารธนชาตไดก้ าหนดนโยบายในการใหสิ้นเช่ือท่ีช่วยส่งเสริมธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ
ประเทศ สินเช่ือท่ีส่งเสริมวฒันธรรมอนัดี และคุณภาพชีวติของประชาชน 

ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตจะไม่ใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือแก่บุคคล  ธุรกิจ  อุตสาหกรรมท่ีกระท าหรือเขา้ข่ายกระท าผิดกฎหมาย 
ผิดศีลธรรม ท าลายความมัน่คงของชาติ การคา้อาวุธ รวมถึงสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงสูง เพ่ือเป็นการร่วมพฒันาและสร้างความ
สมดุลระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน และเพ่ือลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสนบัสนุนสินเช่ือ 
โดยตวัอยา่งธุรกิจท่ีธนาคารธนชาตไม่ใหก้ารสนบัสนุน ดงัน้ี 

1. ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม ไดแ้ก่  

 - ธุรกิจคาสิโนและการพนัน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอันดี และกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยในสงัคม 

 - ธุรกิจท่ีมีการใชแ้รงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้แรงงานเด็กท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 - ธุรกิจคา้อาวธุ และ/หรือ อุปกรณ์ของอาวธุท่ีอาจน าไปใชใ้นการรบหรือสงคราม 

2. ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

 - ธุรกิจคา้ขายสตัวป่์า และ/หรือ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสตัวป่์า 

 - ธุรกิจท่ีผลิตภณัฑผ์ลิตจากไมท่ี้ตดัอยา่งผิดกฎหมาย เช่น บุกรุกตดัไมจ้ากพ้ืนท่ีเขตป่าสงวน 

อยา่งไรก็ดี ธนาคารธนชาตไดใ้หก้ารสนบัสนุนสินเช่ือดว้ยความรับผิดชอบเพ่ือช่วยยกระดบัศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มลูกคา้ขนาดเล็กท่ีมีหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีมีธรรมาภิบาลให้มีเงินทุนน าไปขยายกิจการ โครงการ SME บญัชีเดียว เป็นการ
เสนอวงเงินสินเช่ือสูงสุด 20 ลา้นบาท เจาะกลุ่มลูกคา้นิติบุคคลท่ีท าบญัชีตามหลกับญัชีเล่มเดียว ดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูพิ้เศษ
ร้อยละ 5 ในช่วง 2 ปีแรก ปีท่ี 3 ถึงปีสุดทา้ยรับดอกเบ้ียอตัราพิเศษตามท่ีธนาคารธนชาตก าหนด ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุดนาน 
10 ปี เพื่อสนบัสนุน SMEs ท่ีจดัท าบญัชีและงบการเงินท่ีสะทอ้นสถานะทางการเงินอยา่งโปร่งใส ไดรั้บสิทธิประโยชน์จาก
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีถูกลง ในวงเงินท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกิจการ  
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นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัไดมี้การติดตาม ทบทวน และสอบทานทั้งดา้นคุณภาพและความเส่ียงดา้นสินเช่ือเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ธนาคารธนชาตไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมส่งเสริม
แนวคิดดา้นการธนาคารเพ่ือความยัง่ยนืดว้ยการใหสิ้นเช่ืออยา่งรับผิดชอบ 

3. มิติการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Governance) 

1) การประกอบธุรกจิอย่างเป็นธรรม  

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of  Conduct) ในปี 2562 กลุ่มธนชาตไดมี้การด าเนินการเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ก าหนดให้บริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ
 จรรยาบรรณใหเ้ป็นไปในแนวทางปฏิบติัเดียวกนักบับริษทัฯ 

2) ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับสมาคมธนาคารไทยและโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
 Coalition Against Corruption: CAC) (“โครงการ CAC”) โดยการประกาศให้
 สาธารณชนรับทราบ เร่ือง การงดให-้งดรับของขวญั (No Gift Policy) เพ่ือไม่ก่อให้เกิด
 การโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจและไม่ให้เกิดความ
 ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3) จดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณให้กบั
 พนกังานใหม่ทุกระดบั  

4) จดัใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทุกคนของกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับปฏิบติัตาม
 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณ และลงนามไม่กระท าการใดท่ี
 เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 
 Interest) ต่อกลุ่มธนชาตเป็นประจ าทุกปี 

5) จดัท าแบบประเมินพนักงานทุกระดบัทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต เพื่อพฒันา ทดสอบ 
 และวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
 และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นประจ าทุกปี 

6) พฒันาเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชั่น (CG & Anti-
 Corruption) ในระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) อย่างต่อเน่ือง 
 เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนั ทนัสมยั เขา้ใจง่าย และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตเพื่อใหบุ้คลากร
 ในองคก์รสามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

7) จดัท าอินโฟกราฟิก (Infographics) เก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้น
 คอร์รัปชัน่ (CG & Anti-Corruption) เพื่อส่ือสารให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบโดยมี
 เน้ือหาครบถว้น รูปแบบน่าสนใจ รวมถึงเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

8) จดัหลกัสูตรการบรรยายใหก้บับริษทัคู่คา้ บริษทัตวัแทนทางธุรกิจ เพื่อใหรั้บทราบและ
 สนบัสนุน “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณ” ของกลุ่มธนชาต  
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ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัต ิ

9) จดักิจกรรม “Format จิต Delete อารมณ์” ในโครงการพฒันาธรรมาภิบาล (CG & Anti-
 Corruption) เพื่อการพฒันาและสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ใช้แนวทางการ
 พฒันาของจิตตปัญญาศึกษาใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบั เพ่ือใหต้ระหนกัและรับผิดชอบต่อ
 หนา้ท่ีภายใตก้รอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสงัคม 

การส่งเสริมคู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

มีหลกัการในการคดัเลือกคู่คา้ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งชดัเจนวา่ จะไม่ส่งเสริมคู่คา้ท่ี
ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใชแ้รงงานเด็ก หรือให้การ
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 

การให้ข้อ มูล เ ก่ียวกับสินค้าและ
ผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน 

มีการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดสินคา้และผลิตภณัฑ์ รวมทั้งจดัท าคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
ลูกคา้และผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน 

การคุม้ครองสิทธิของลูกคา้   ใหบ้ริการตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีดี มีคุณภาพ 

 ก าหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของลูกคา้และไม่น าข้อมูลใด ๆ 
 ของลูกคา้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 

 ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ เวน้แต่
 จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

 จัดระบบหรือช่องทางเ พ่ือให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน 
 เก่ียวกับบริการ และด าเนินการแก้ไข รวมทั้ งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว  
 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เจ้าหน้าท่ี Contact Center 1770 และเฟซบุ๊ก 
 (www.facebook.com/thanachartbank) 

ความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี 

 

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพนัต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขการค ้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการ 
ผิดนดัช าระหน้ี ทั้งเร่ืองวตัถุประสงค์การใชเ้งิน การช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เง่ือนไขการ
ค ้าประกนัและเร่ืองอ่ืนใดท่ีตกลงไวก้บัเจา้หน้ี โดยบริษทัฯ จะรายงานฐานะและขอ้มูลทาง
การเงินแก่เจา้หน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั ดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส อยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับการบริหารเงินทุน บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความมัน่คง แข็งแกร่ง และบริหาร
สภาพคล่องอยา่งพอเพียงในการช าระหน้ีคืนแก่เจา้หน้ีตามก าหนดเวลา 

ความรับผิดชอบต่อการป้องกนัการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

ด้านนโยบาย 

กลุ่มธนชาตก าหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการใช้งาน  
เพ่ือควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ในเร่ืองการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม 
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ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัต ิ

 ด้านกระบวนการ 

 มีกระบวนการในการจดัเก็บทะเบียนทรัพยสิ์นและสอบทานเพ่ือปรับปรุงทะเบียนอยา่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าส ารวจซอฟต์แวร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
พนกังาน 

มีกระบวนการลงทะเบียนการสัง่ซ้ือเม่ือมีการร้องขอจากผูใ้ชง้าน 

 ด้านเทคโนโลย ี

 ผูใ้ชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ไดเ้อง โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท าการระงบัสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน หากตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากฝ่าย
งาน และตอ้งท าการร้องขอมายงัหน่วยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 มีระบบ Desktop Management ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ท่ีมีการติดตั้งใช้งาน 
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเก็บขอ้มูลเพ่ือจดัท าเป็นรายงานทุกเดือน 

ด้านผู้ใช้งาน 

จดัอบรมและมีการทดสอบ IT Security Awareness ของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อใหรั้บทราบนโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

2) การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน  

 กลุ่มธนชาตตระหนกัดีวา่ การคอร์รัปชัน่ส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สร้างความไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ จึงไดร่้วมมือกบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใตโ้ครงการ CAC ดว้ยการเขา้ร่วม 
ลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดงักล่าว และในปี 2557 กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินการก าหนด “นโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่” มาตรการ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนในกลุ่มธนชาตยดึถือปฏิบติั 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 าหนดให้การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมหลกัองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) 
เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนในกลุ่มธนชาตน าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

- Customer Focus : ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

- Collaboration : มีการท างานเป็นทีม 
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- Commitment : ปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

- Spirit : ทุ่มเทในการท างาน 

- Integrity : ยดึมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริต และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

- Professional : มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. การประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัในกลุ่มธนชาต ใชห้ลกัการและวิธีการประเมินความเส่ียง และการ
ควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การระบุความเส่ียง ประเมินระดบัความเส่ียง ก าหนดระบบการควบคุมภายในเพ่ือควบคุมและลดความเส่ียง  
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า
ทุก 3 ปี  โดยติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการและด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเส่ียง หรือทุกคร้ังท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบติังานอยา่งมีนัยส าคญั โดยรายงานผลการประเมิน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษทัทราบ 

4. ก าหนดมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้พนักงานของกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบติัภายใตห้ลกัการควบคุมภายใน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีการทบทวนแนวปฏิบติัให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 

5. กลุ่มธนชาตให้ความส าคญักบัรูปแบบของการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง “การให้ รับ ของขวญั 
ของก านัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน” ถือเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มธนชาตให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจน าไปสู่ 
การคอร์รัปชัน่ไดโ้ดยง่าย จึงไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบติัท่ีครอบคลุมขั้นตอน การปฏิบติัและการควบคุม 
รวมถึงการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาให้รับทราบเก่ียวกบัการให้ รับ ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน  
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้ งการกระท าท่ีเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให ้
ความร่วมมือกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือเป็นความผิดและจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ 

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

7. ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ของกลุ่ม
ธนชาต เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คู่ มือจรรยาบรรณ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การแจ้งเบาะแสการทุจริตและ 
การคอร์รัปชัน่ การให้ รับ ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ลูกคา้ รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

8.    กระตุน้และส่งเสริมการตระหนกัรู้ ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน รวมถึงลูกจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตวา่จา้งให้
มาปฏิบัติงาน (Outsource) ไดรั้บทราบและพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น 
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  การแจง้เบาะแส ประกาศระเบียบของกลุ่มธนชาต โดยผา่นหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมให้กบั
พนกังานใหม่ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงในหลกัสูตรปฐมนิเทศ การจดัท าแบบประเมินตนเองของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 
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โดยผ่านระบบ E-learning เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งใชรู้ปแบบน าเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนงัสั้น โดยการประสานงานกบั
ส านกังาน ป.ป.ช. องคก์รต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และศูนยส์าธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นตน้  

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

10. เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ี
สอบทานให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท าการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 ทั้งน้ี เพ่ือใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มธนชาตในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ กลุ่มธนชาตจึงไดเ้ผยแพร่
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยในส่วนของ
บริษทัฯ เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 ในปี 2562 กลุ่มธนชาตร่วมแสดงเจตนารมณ์กบัสมาคมธนาคารไทยและโครงการ CAC โดยการประกาศให้สาธารณชน
รับทราบเร่ือง การงดให้-งดรับของขวญั (No Gift Policy) เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการโน้มนา้วหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการ
ประกอบธุรกิจและไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยโครงการ CAC ไดป้ระชาสัมพนัธ์นโยบาย No Gift Policy  
ผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ และไดม้อบตราสัญลกัษณ์ No Gift Policy ท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับบริษทัท่ีผ่านการรับรองจาก
โครงการ CAC ใหก้บักลุ่มธนชาตรวม 14 บริษทั โดยกลุ่มธนชาตไดเ้ผยแพร่โลโกด้งักล่าวผ่านระบบอินทราเน็ตและเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ แลว้ 

 

 

 

 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามท่ีนโยบายไดก้ าหนดไว ้ 
กลุ่มธนชาตไดด้ าเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและขั้นตอนปฏิบติัใน
การประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่กบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดส่ื้อสารให้บุคลากรไดรั้บทราบและพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
แนวทางปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบติัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยผ่านรูปแบบการ
อบรม การประเมินตนเอง และการลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ส่ือต่าง ๆ และช่องทางส่ือสารของกลุ่มธนชาตอยา่งต่อเน่ือง การเผยแพร่ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และ
ตวัแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือสนบัสนุนโครงการรณรงคต์่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และอ่ืน ๆ เป็นประจ าทุกปี  
อีกทั้งยงัมีการให้ค  าปรึกษาและเป็นวิทยากรเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้กบัหน่วยงานภายนอก โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 
เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์ร โดยก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนตอ้งยดึถือและ
ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้องค์กร 
มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน่ และเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการใชบ้ริการกบักลุ่มธนชาตอยา่งย ัง่ยนื 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 33 จาก 34 

 นอกจากท่ีไดด้ าเนินการส่ือสารภายในองคก์รและภายนอกเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่มาโดยตลอดนั้น กลุ่มธนชาตได้
ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะเป็นวทิยากรใหแ้ก่ลูกคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ ใหไ้ดรั้บรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมทั้ง
การสร้างจิตส านึกและการให้ความรู้แก่สาธารณะ เพ่ือเปล่ียนค่านิยมไปสู่การต่อตา้นและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ส่ิงส าคญัของการด าเนินการ คือ เป็นการแสดงความมุ่งมัน่ของกลุ่มธนชาต ให้ปรากฏต่อบุคลากรของกลุ่มธนชาต ภาครัฐ และ
สาธารณะ ในหลักการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เสริมสร้างให ้
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี  

 1. จดัโปรแกรมบรรยายหัวขอ้ “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...ต่อตา้นคอร์รัปชัน่” เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และตวัแทนทางธุรกิจ
รับทราบและขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงคต์่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จ านวน 2 รุ่น  เม่ือวนัองัคารท่ี 5 พฤศจิกายน 
2562 และในวนัพฤหสับดีท่ี  21 พฤศจิกายน 2562  

 

 

 
 
 
 

2. ตวัแทนของกลุ่มธนชาตไดเ้ขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 ซ่ึงจดัข้ึนโดยองคก์ร
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) ภายใตแ้นวคิด “รวมพลงั...อาสาสู้โกง” และงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่สากล ประจ าปี 2562 
เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงจดัข้ึนโดยส านกังาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใตแ้นวคิด “เดินหนา้ล่าโกง” โดย 
กลุ่มธนชาตไดแ้สดงเจตนารมณ์ไม่ขอมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ และแสดงจุดยืนร่วมกบัคนไทยและทุกภาคส่วน
ในสงัคมในการต่อตา้นการทุจริตและตระหนกัถึงภยัร้ายแรงท่ีส่งผลเสียหายต่อประเทศ 
 

 
 

 

การด าเนินการตามกรอบเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 

ตามท่ีองคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้ึน          
โดยประเทศไทยไดร่้วมลงนามเห็นชอบใน 17 เป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตท่ีมุ่งปฏิบติั
ตามแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการตามกรอบเป้าหมายขององคก์าร
สหประชาชาติและให้ความส าคญัในเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 4  เป้าหมายหลกั ท่ีสอดคลอ้งตามประเด็นสาระส าคญัของ 
กลุ่มธนชาต และเพื่อสร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งยงัเป็นเป้าหมายหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสงัคม อนัประกอบดว้ย 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 34 จาก 34 

1. การขจดัความยากจนในทุกรูปแบบและไม่จ ากดัสถานที ่ 

 ส่งเสริมประชาชนและผูป้ระกอบการทุกระดบั ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง พร้อม
กนัน้ียงัไดใ้หค้วามส าคญัในการใหค้วามรู้เพ่ือสร้างวนิยัทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการวางแผนทางการเงิน รวมไปถึงการออมเงิม
ใหแ้ก่ประชาชน ลูกคา้ และพนกังาน ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีเขา้ถึงง่าย 

2. การส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรมเพือ่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง 

 น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ในขณะเดียวกันยงัได้ให้
ความส าคญักับกระบวนการสรรหาและจดัจ้างบุคลากรอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 
เท่าเทียม  

3. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีพ่ร้อมรับการเปลีย่นแปลง 

 ให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์และพฒันาเทคโนโลยีทางการเงินดิจิทลัแพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บริการ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 

4. การด าเนินการเพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

 ให้ความใส่ใจและเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศผา่นการบริหารจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 5 

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 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเส่ียงของธนาคารธนชาต  
ท าหน้าท่ีพิจารณาและก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่ไวใ้นระบบ
อินทราเน็ต เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือเป็นแนวปฏิบติั รวมทั้งมีการประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอก
องค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งน าเสนอรายงานประเด็นความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาสและรายเดือนตามล าดบั 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ มีการก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน ในทุกระดบัอย่างเหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ  
มีการก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติรายการไวอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ  
ได้ก าหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการบริหาร 
ความเส่ียงของกลุ่มธนชาต ซ่ึงการอนุมติัจะตอ้งไม่กระท าโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การใหสิ้นเช่ือหรือการลงทุนไดก้ าหนดนโยบาย
การใหสิ้นเช่ือแก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการท่ีมีผลประโยชน์
เก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะตามเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด มีการก าหนดมาตรฐานควบคุมการใชง้านระบบสารสนเทศ มีการก าหนด
ระเบียบสารสนเทศและเทคโนโลยี นโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
รวมถึงก าหนดมาตรฐานการควบคุมการพัฒนาและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุม 
การปฏิบติังาน การรักษาความปลอดภยัในการใชง้านระบบสารสนเทศของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายและ
ทิศทางของบริษทัยอ่ย รวมถึงการจดัใหมี้การรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยแก่บริษทัฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการจดัท าขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 
เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 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 เพ่ือใหผ้ลการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

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 2/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
มีมติวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ มอบหมายให ้นางสาวศิรินทร พญาพรหม รองผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ 
ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี เป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในกิจกรรมและ 
การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว โดยในการพิจารณาแต่งตั้ 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 

โดยมีนางสาวศิรินทร พญาพรหม รองผูอ้  านวยการ ส านกัตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ประกาศของ ตลท. และ ธปท. ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหารระดับสูงจาก 
กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีตามก าหนดวาระ รวม 15 คร้ัง เป็นการประชุมในวาระปกติ 12 คร้ัง และวาระพิเศษ 3 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 

 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องทางการ เช่น ก.ล.ต. ตลท. คปภ. และ 
ธปท. เป็นตน้ และรับทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมี 
การก ากบัใหมี้การปรับปรุง แกไ้ข และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 5 

 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 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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12. รายการระหว่างกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการท 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 

บริษทัฯ มีการท ารายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคล กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงในช่วง  3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการ
ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี  
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ปี 2562 นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ปี 2561 นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ปี 2560 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ปี 2562  2561  และ 2560 

ปี 2562   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีวรรคเนน้ เก่ียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวม
กิจการระหว่างธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ส าหรับการแสดงมูลค่าอาคารจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิตีราคาใหม่ ซ่ึงมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ปี 2561   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ปี 2560   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 15 

ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

สินทรัพย์ 
   

เงินสด 2,970 11,021,897 11,453,283 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,404,040 99,117,357 95,918,183 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 12,755 2,005,388 2,889,208 
เงินลงทุนสุทธิ 41,550,937 170,436,987 178,702,646 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 45,420,712 3,026,903 2,827,333 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 62,327,676 820,771,229 767,889,652 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 11,259 656,970 601,200 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 62,338,935 821,428,199 768,490,852 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (6,061,974) (66,158,693) (55,128,589) 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,117,517) (24,144,379) (24,517,149) 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (603) (977) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 53,159,444 731,124,524 688,844,137 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,128,013 4,822,435 4,747,089 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 301,038 8,042,888 8,677,958 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 138,628 1,850,151 2,263,007 
ค่าความนิยม - 17,799,200 17,636,604 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809,047 779,113 908,093 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,577,224 2,639,539 3,126,780 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 3,423,074 - - 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 2,998,680 8,262,790 7,530,602 
รวมสินทรัพย์ 160,926,562 1,060,929,172 1,025,524,923 

 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
   

เงินรับฝาก - 751,916,956 716,091,089 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,659,515 71,922,702 82,342,804 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 1,163,165 1,988,656 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 46,515 2,097,019 2,867,633 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 44,780,435 55,012,914 51,595,578 
ประมาณการหน้ีสิน 468,225 3,914,644 3,679,324 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 209,995 1,402,533 1,323,465 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 270,194 2,276,928 2,453,222 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 13,095,578 14,061,571 14,641,100 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 948,244 1,324,840 2,258,566 
เงินปันผลคา้งจ่าย 4,582,651 - - 
หน้ีสินอ่ืน 6,806,457 17,917,637 16,213,214 
รวมหนีสิ้น 86,867,809 923,010,909 895,454,651 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุน้    
ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้    
หุน้บุริมสิทธิ 13,156 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    

(2561: หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)    
(2560: หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 132 132 132 

หุน้สามญั 1,165,116,547 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    
(2561: หุน้สามญั 1,165,116,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)    
(2560: หุน้สามญั 1,206,466,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 11,651,165 11,651,165 12,064,665 

 
11,651,297 11,651,297 12,064,797 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (2,540,472) 2,352,253 3,067,410 
ก าไรสะสม    
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,277,830 1,277,830 1,277,830 
 - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 999,964 764,980 1,399,914 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,378,669 48,388,381 43,544,720 

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (999,964) (764,980) (1,399,914) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 65,832,969 65,735,406 62,020,402 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,225,784 72,182,857 68,049,870 
รวมส่วนของเจ้าของ 74,058,753 137,918,263 130,070,272 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 160,926,562 1,060,929,172 1,025,524,923 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรหรือขาดทุน   
การด าเนินงานต่อเนื่อง   
รายไดด้อกเบ้ีย 4,339,052 4,074,002 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (1,599,451) (1,515,026) 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,739,601 2,558,976 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,458,217 1,703,493 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (255,713) (263,751) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,202,504 1,439,742 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 145,707 41,341 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 513,526 423,097 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 366,638 542,607 
ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 221,627 368,905 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 7,982,593 7,891,387 
รายไดเ้งินปันผล 181,467 260,963 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 822,886 662,306 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 14,176,549 14,189,324 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (6,574,234) (6,084,781) 
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 7,602,315 8,104,543 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ   
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,895,377 1,792,738 
ค่าตอบแทนกรรมการ 69,772 58,504 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 245,286 257,954 
ค่าภาษีอากร 34,655 35,149 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 907,484 874,371 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 3,152,574 3,018,716 
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) (316,254) 301,649 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 4,765,995 4,784,178 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้ (1,366,653) (926,901) 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 3,399,342 3,857,277 
การด าเนินงานทีย่กเลกิ   
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 13,360,708 11,949,274 

รวมก าไรส าหรับปี 16,760,050 15,806,551 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   
การด าเนนิงานต่อเนื่อง   
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั   
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 379,514 (323,885) 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  (64,689) (93,732) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 27,766 69,663 

 
 342,591 (347,954) 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 88,852 - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  246,604 (158) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
 ส าหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (75,622) 2,782 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (14,039) 388 

 
245,795 3,012 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 588,386 (344,942) 
การด าเนินงานทีย่กเลกิ   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 2,996,555 (909,012) 
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 3,584,941 (1,253,954) 

ก าไรขาดทุนเบ็เดเสร็จรวม   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 3,987,728 3,512,335 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 16,357,263 11,040,262 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 20,344,991 14,552,597 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 

การแบ่งปันก าไร   
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ   
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,729,979 1,768,109 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 9,077,080 6,071,319 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 10,807,059 7,839,428 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม   
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,669,363 2,089,168 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 4,283,628 5,877,955 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 5,952,991 7,967,123 
 16,760,050 15,806,551 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 2,108,033 1,534,875 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 10,495,185 5,608,096 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 12,603,218 7,142,971 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,879,695 1,977,460 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 5,862,078 5,432,166 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         7,741,773 7,409,626 
 20,344,991 14,552,597 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)   
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1.51 1.52 
   ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 7.92 5.22 

 
9.43 6.74 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้)   
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1.51 1.52 
   ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 7.92 5.22 

 
9.43 6.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2560 

ก าไรหรือขาดทุน  
รายไดด้อกเบ้ีย 44,681,323 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (15,510,956) 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 29,170,367 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 9,097,431 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,207,407) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,890,024 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 664,994 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,908,241 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 336,899 
ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 51,850 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 7,355,875 
รายไดเ้งินปันผล 557,466 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,387,142 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 47,322,858 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (4,750,950) 
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 42,571,908 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 12,202,011 
ค่าตอบแทนกรรมการ 92,737 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,835,015 
ค่าภาษีอากร 745,870 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,960,283 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 20,835,916 
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 6,236,181 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 15,499,811 
ภาษีเงนิได้ (1,158,647) 

ก าไรส าหรับปี 14,341,164 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

   (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน ภายหลงั  
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,330,352 
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  32,782 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (267,443) 

 
1,095,691 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 ส าหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (235,784) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 46,560 

 
(189,224) 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 906,467 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,247,631 

การแบ่งปันก าไร  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,001,170 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,339,994 

 
14,341,164 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,515,427 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,732,204 

 
15,247,631 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.01 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.01 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

                                  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 23,464,638 18,411,025 15,499,811 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้    
 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (366,638) (542,607) (336,899) 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 84,342 1,472,395 1,583,572 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) (316,254) 4,784,661 6,236,181 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 122,721 759,900 676,621 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 343,628 (100,141) 232,148 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/ สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,732) 29,234 10,226 
ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร 1,678 - - 
ดอกเบ้ียรับและก าไรจากการโอนสินทรัพยช์ าระหน้ี (6,012) (4,445) - 
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า    
เงินลงทุน/ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (266,274) 199,593 (106,272) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (4,663,620) (37,890) (443,025) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 132,867 1,455,894 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
   /สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,989 (25,562) 18,673 
รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (180,140) (468,415) 87,235 

 
18,227,326 24,610,615 24,914,165 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (2,739,601) (30,767,231) (29,170,367) 
รายไดเ้งินปันผล (181,467) (502,518) (557,466) 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากการด าเนินงาน 4,041,806 43,917,348 41,570,834 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการด าเนินงาน (362,494) (13,682,204) (12,349,135) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (984,679) (1,548,867) (1,170,009) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน    
สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 18,000,891 22,027,143 23,238,022 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

          (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (68,888) (3,132,910) (47,365,471) 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (8,712) 1,230,119 1,111,356 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (925,994) 612,945 (2,823,033) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (2,468,972) (53,452,323) (33,505,821) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 531,600 6,284,126 5,291,669 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (64,833) 487,242 (2,000,917) 
สินทรัพยอ่ื์น 113,155 (872,896) 9,075 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
เงินรับฝาก - 35,825,867 39,635,265 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (3,028,743) (10,251,111) 16,508,551 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - (825,491) 2,231 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 42,015 (1,444,263) (1,744,879) 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (10,688) (1,126,178) (107,722) 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (965,992) (579,530) 47,361 
หน้ีสินอ่ืน 92,927 574,324 3,057,358 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 11,237,766 (4,642,936) 1,353,045 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (29,382,633) 6,390,741 11,294,333 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (70,249,755) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 87,113,406 58,449 709,279 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 225,990 2,781,486 3,830,277 
เงินสดรับเงินปันผล 393,888 752,903 805,191 
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (104,807) (479,571) (654,536) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,521 55,706 23,831 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (12,001,390) 9,559,714 16,008,375 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 15 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 18,956,837 17,620,202 13,223,572 
เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (9,654,158) (14,202,866) (23,332,157) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (1,184,447) (2,250,088) (2,770,330) 
เงินปันผลจ่าย (3,206,745) (2,678,820) (2,445,625) 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (234,984) (572,528) - 
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (3,919,763) (3,264,064) (2,660,644) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 756,740 (5,348,164) (17,985,184) 

เงนิสดลดลงสุทธิ (6,884) (431,386) (623,764) 
เงนิสด ณ วนัต้นปี 9,854 11,453,283 12,077,047 

เงนิสด ณ วนัปลายปี 2,970 11,021,897 11,453,283 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด    
รายการท่ีมิใช่เงินสด    
รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ    
 และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 807,593 6,126,696 4,793,307 
หน้ีสูญตดับญัชี 156,793 5,653,975 7,672,958 
เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 2,161 83,612 33,265 
เงินปันผลคา้งจ่าย 4,582,651 - - 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายบริษทัยอ่ย 764,039 - - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือบริษทัร่วม 193,750 - - 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

(หน่วย: ร้อยละ) 

  
  

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัราก าไรขั้นตน้ 67.40 64.60 63.81 
อตัราก าไรสุทธิ 25.05 24.87 23.40 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(1) 15.70 12.25 11.80 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (EFFICIENCY  RATIO)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.67 1.54 1.45 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.17 6.69 6.88 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)    
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 5.54 3.20 3.44 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม(2) 5.02 2.40 2.40 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 57.46 57.15 53.23 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 9.43 6.74 6.01 

หมายเหตุ (1) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น = (ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบริษทัใหญ่เฉล่ีย) 

 (2) อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 15 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
รวมทั้ งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  โดยงบการเงินดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
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 2562  มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ) (นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาวะเศรษฐกจิไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณชิย์  

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.4 ชะลอตวัลงจากปีก่อนท่ีเติบโตร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ 
หดตวัของการส่งออก ซ่ึงเป็นผลจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และมาตรการกีดกนัการคา้ท่ีรุนแรง ประกอบกบั
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง 
ถึงแมว้า่ในช่วงไตรมาส 4 ของปีจะมีการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐมาช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ก็ตาม ทั้งน้ี จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อต ่ากวา่ท่ีประเมินไว ้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. 
จึงมีมติใหป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง 2 คร้ังในรอบปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 และจาก
ร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ือช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในปี 2562 สินเช่ือในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยข์ยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม 
โดยสินเช่ือภาคธุรกิจหดตวัลดลง ตามการช าระคืนเงินกูย้ืม ส าหรับสินเช่ือภาคครัวเรือนขยายตวัชะลอลงจากการชะลอตวัของ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ตามมาตรการควบคุมสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั และยอดขายรถยนตท่ี์ปรับตวัลดลง 
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.5-2.5 ตามการคาดการณ์ของส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของ
งบประมาณ แต่จากทิศทางท่ีดีข้ึนของมาตรการกีดกนัทางการคา้ และอุปสงค์ภายในประเทศท่ียงัอยู่ในเกณฑดี์ ทั้งการลงทุน
ภาครัฐและการใชจ่้ายภาคครัวเรือน จะมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได ้

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ในปี 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิรวม 16,760 ลา้นบาท เป็นก าไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ จ านวน 10,807  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,968 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.86 จากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานของธนาคารธนชาตและ 
บริษทัยอ่ย ประกอบกบัก าไรจากการขายธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย รายไดด้อกเบ้ียสุทธิปรับเพ่ิมข้ึน จากการขยายตวั
ของสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบกบัหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าปรับลดลง  ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย
ปรับตัวลดลง สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสุทธิ เน่ืองจากอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะยาวอยูใ่นระดบัต ่า ส่งผลให้ส ารองประกนัชีวิตตามวิธี GPV ปรับเพ่ิมข้ึน ส าหรับค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานสุทธิ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนกังานเกษียณอายแุละเลิกจา้งเป็น 400 วนั ส่งผลให้ก าไร
สุทธิส่วนของบริษทัฯ มีจ านวน 10,807 ลา้นบาท มีก าไรต่อหุ้น  (EPS) เท่ากบั 9.43 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 6.74 บาท โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เฉล่ีย (ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 
1.67 และ 15.70 ตามล าดบั 

ส าหรับงบเฉพาะกิจการบริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2562 จ านวน 57,261 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 53,945 ลา้นบาท จากปีก่อน
สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการขายธนาคารธนชาตใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย คิดเป็นก าไรต่อหุน้ (EPS) เท่ากบั 49.98  บาท เพ่ิมข้ึน
จาก 2.85 บาท 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
(ปรับปรุงใหม่) 

รายไดด้อกเบ้ีย 4,339 4,074 265 6.50 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,599 1,515 84 5.54 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,740 2,559 181 7.07 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,202 1,440 (238) (16.53) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน (1) 3,661 4,106 (445) (10.84) 
รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ 7,603 8,105 (502) (6.19) 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 3,153 3,019 134 4.44 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) (316) 302 (618) (204.64) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 4,766 4,784 (18) (0.38) 
ภาษีเงินได ้ 1,367 927 440 47.46 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 3,399 3,857 (458) (11.87) 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 13,361 11,949 1,412 11.82 

รวมก าไรส าหรับปี 16,760 15,806 954 6.04 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 10,807 7,839 2,968 37.86 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 5,953 7,967 (2,014) (25.28) 
ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1.51 1.52 (0.01) (0.66) 
ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 7.92 5.22 2.70 51.72 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 9.43 6.74 2.69 39.91 

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (ล้านหุ้น) 1,145.72 1,163.86 (18.14) (1.56) 

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 25 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 
   

  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 148 139 9 6.47 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 121 149 (28) (18.79) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 281 216 65 30.09 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 250 368 (118) (32.07) 
การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 3,539 3,202 337 10.52 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 4,339 4,074 265 6.50 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 363 342 21 6.14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,222 1,161 61 5.25 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 14 12 2 16.67 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,599 1,515 84 5.54 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,740 2,559 181 7.07 

ในปี 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจ านวน 2,740 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 181 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.07  
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รายไดด้อกเบ้ีย มีจ านวน 4,339 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 265 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.50 สาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของเงิน 
ใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินเช่ือในกลุ่มรถบรรทุกของราชธานีลิสซ่ิง 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย มีจ านวน 1,599 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 84 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.54 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับตราสารหน้ี-ระยะยาว ของราชธานีลิสซ่ิง 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 25 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
 (ปรับปรุงใหม่)   

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,458 1,704 (246) (14.44) 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 256 264 (8) (3.03) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,202 1,440 (238) (16.53) 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 146 41 105 256.10 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 514 423 91 21.51 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 367 543 (176) (32.41) 
ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 222 369 (147) (39.84) 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 1,408 1,807 (399) (22.08) 
รายไดเ้งินปันผล 181 261 (80) (30.65) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 823 662 161 24.32 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอืน่ 3,661 4,106 (445) (10.84) 

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

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยในปี 2562 มีจ านวน 4,863 ลา้นบาท ลดลง 683 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
12.32 จากปีก่อน 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 ในปี 2562 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 1,202 ลา้นบาท ลดลง 238 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.53         
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่านายหนา้จากธุรกิจหลกัทรัพย ์

รายได้จากการด าเนินงานอืน่ 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน มีจ านวน 3,661 ลา้นบาท ลดลง 445 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.84 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ จ านวน 1,408 ลา้นบาท ลดลง 399 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.08 เน่ืองจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอยูใ่นระดบัต ่า ส่งผลใหส้ ารองประกนัชีวติตามวธีิ GPV ปรับเพ่ิมข้ึน 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย มีจ านวน 367 ลา้นบาท ลดลง 176 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.41 

 ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน มีจ านวน 222 ลา้นบาท ลดลง 147 ลา้นบาท หรือร้อยละ 39.84 

 รายไดเ้งินปันผล มีจ านวน 181 ลา้นบาท ลดลง 80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.65 

 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ มีจ านวน 146 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 105 ลา้นบาท หรือ         
ร้อยละ 256.10 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน มีจ านวน 514 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 91 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.51  

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 25 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
ส าหรับปี  เปลีย่นแปลง 

2562 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
 (ปรับปรุงใหม่)   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,895 1,793 102 5.69 
ค่าตอบแทนกรรมการ 70 59 11 18.64 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 245 258 (13) (5.04) 
ค่าภาษีอากร 35 35 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 908 874 34 3.89 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 3,153 3,019 134 4.44 

ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวน 3,153 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 134 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 4.44 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนกังานเกษียณอายแุละเลิกจา้ง 
เป็น 400 วนั   

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 2561 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
 (ปรับปรุงใหม่)   

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) (316) 302 (618) (204.64) 

ในปี 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการโอนกลบัค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า จ านวน  
316 ลา้นบาท ท าใหห้น้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าลดลง 618 ลา้นบาท หรือร้อยละ 204.64 จากปีก่อน  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 25 

ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
เงินสด 3 0.00 11,022 1.04 (11,019) (99.97) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7,404 4.60 99,117 9.34 (91,713) (92.53) 
เงินลงทุนสุทธิ 41,551 25.82 170,437 16.07 (128,886) (75.62) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 45,421 28.22 3,027 0.29 42,394 1,400.53 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 56,266 34.96 754,613 71.13 (698,347) (92.54) 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 11 0.01 657 0.06 (646) (98.33) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า 

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

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,128 1.94 4,822 0.45 (1,694) (35.13) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 301 0.19 8,043 0.76 (7,742) (96.26) 
ค่าความนิยม - - 17,799 1.68 (17,799) (100.00) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 3,423 2.13 - - 3,423 100.00 
สินทรัพยอ่ื์น 6,537 4.07 15,537 1.46 (9,000) (57.93) 
สินทรัพย์รวม 160,927 100.00 1,060,929 100.00 (900,002) (84.83) 
เงินรับฝาก - - 751,917 70.87 (751,917) (100.00) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,660 9.73 71,923 6.78 (56,263) (78.23) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 44,780 27.83 55,013 5.19 (10,233) (18.60) 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 13,096 8.14 14,062 1.32 (966) (6.87) 
หน้ีสินอ่ืน 13,332 8.28 30,096 2.84 (16,764) (55.70) 
หนีสิ้นรวม 86,868 53.98 923,011 87.00 (836,143) (90.59) 
ส่วนของบริษทัใหญ่ 65,833 40.91 65,735 6.20 98 0.15 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,226 5.11 72,183 6.80 (63,957) (88.60) 
ส่วนของเจ้าของรวม 74,059 46.02 137,918 13.00 (63,859) (46.30) 

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

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 160,927 ลา้นบาท ลดลง  900,002 ลา้นบาท หรือ             
ร้อยละ 84.83 จากส้ินปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย รายการ
ส าคญัของสินทรัพย ์มีดงัน้ี 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 25 

เงนิลงทุนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจ าแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 25561 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
เงินลงทุนเพื่อคา้สุทธิ 5,786 6.65 17,811 10.27 (12,025) (67.51) 
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 33,197 38.17 147,676 85.13 (114,479) (77.52) 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดสุทธิ 2,426 2.79 1,298 0.75 1,128 86.90 
เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ 142 0.17 3,652 2.10 (3,510) (96.11) 
เงนิลงทุนสุทธิ 41,551 47.78 170,437 98.25 (128,886) (75.62) 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 45,421 52.22 3,027 1.75 42,394 1,400.53 

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจ านวน 86,972 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน
จ านวน 86,492 ลา้นบาท หรือร้อยละ 49.86 ขณะท่ีเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิเพ่ิมข้ึนจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย 
จ านวน 42,044 ลา้นบาท  

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี มีจ านวน 56,266 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 698,347 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 92.54  

ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุนจ านวน 4,861 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.02 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 1,733 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.65  
ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

โครงสร้างเงนิทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบดว้ย หน้ีสินรวม จ านวน 86,868  

ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของรวม จ านวน 74,059 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเท่ากับ 1.17 เท่า  
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนดา้นหน้ีสินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                    
มีจ านวน 44,780 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.83 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ร้อยละ 9.73  หน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั/ประกนัชีวติ ร้อยละ 8.14 และหน้ีสินอ่ืน ร้อยละ 8.28 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 25 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงสร้างเงนิทุน 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
เงินรับฝาก - - 751,917 70.87 (751,917) (100.00) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,660 9.73 71,923 6.78 (56,263) (78.23) 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 44,780 27.83 55,013 5.19 (10,233) (18.60) 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 13,096 8.14 14,062 1.32 (966) (6.87) 
หน้ีสินอ่ืน 13,332 8.28 30,096 2.84 (16,764) (55.70) 
หนีสิ้นรวม 86,868 53.98 923,011 87.00 (836,143) (90.59) 
ส่วนของเจ้าของรวม 74,059 46.02 137,918 13.00 (63,859) (46.30) 

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

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 86,868 ลา้นบาท ลดลง 836,143 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
90.59 จากส้ินปี 2561 ลดลงจากการขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตโดยมีรายการส าคญัดงัน้ี 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน มีจ านวน 15,660 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจ านวน 56,263 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 78.23  

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีจ านวน 44,780 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 10,233 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.60  

ส่วนของเจ้าของ 

 ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 74,059 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนของบริษทัใหญ่ 65,833       
ลา้นบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,226 ลา้นบาท โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจ านวน 63,957  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 88.60 จากส้ินปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย
ส่งผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของสโกเทียแบงกล์ดลง 

การเปลีย่นแปลงของกระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 3 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากและใชไ้ป
ในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 11,238 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน 18,001 ลา้นบาท 
โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานท่ีส าคญั ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 532 ลา้นบาท สินทรัพยอ่ื์น
ลดลง 113 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเพ่ิมข้ึน 2,469 ลา้นบาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้เพ่ิมข้ึน 926  
ลา้นบาท รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เพ่ิมข้ึน 69 ลา้นบาท ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 65 
ลา้นบาท สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ลดลง 3,029 ลา้นบาท 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกันชีวิตลดลง 966 ลา้นบาท เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยล์ดลง 10 ลา้นบาท หน้ีสิน 
ตราสารอนุพนัธเ์พ่ิมข้ึน 42 ลา้นบาท และหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 93 ลา้นบาท 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 25 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 12,001 ลา้นบาท เกิดจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย/
บริษทัร่วม 87,113 ลา้นบาท เงินสดรับเงินปันผล 394 ลา้นบาท เงินสดรับดอกเบ้ีย 226 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย/บริษทัร่วม 70,250 ลา้นบาท  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์29,382 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 105 ลา้นบาท  

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 757 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 
18,957 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 9,654 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 3,920 ลา้นบาท  เงินปันผลจ่าย 3,207 ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 1,184 ลา้นบาท และ 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 235 ลา้นบาท 

 ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจ านวน 44 ลา้นบาท ลดลง 87,063 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 99.95 จากส้ินปี 2561 

สดัส่วนการถือหุน้และผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

2562 2561 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,674 593 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 1,449 1,042 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 99.96 134 237 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 55.47 1,850 1,641 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 100.00 135 14 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั 83.44 224 201 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  51.00 (231) (63) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 25 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

งบการเงนิรวมของธนาคารธนชาต รวมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดงันี ้

บริษทัยอ่ยท่ีธนาคารธนชาตถือหุน้โดยตรง ณ ส้ินปี 2562 

- บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั 

บริษทัยอ่ยท่ีธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการขายหุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาตถืออยู่ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพ่ือ
การรวมกิจการ ซ่ึงงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมผลการด าเนินงานตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั  

(เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตขายหุน้สามญัใน บลจ. ธนชาต ในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ให้กบัพรูเด็นเชียล 
โดยสดัส่วนการถือหุน้ของธนาคารธนชาตลดลงเหลือร้อยละ 49.90 ธนาคารธนชาตจึงบนัทึกเงินลงทุนใน บลจ. ธนชาต เป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม) 

- บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั 

- บริษทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 

- บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

- บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 

- บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จ ากดั 

- บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 25 

ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

(บทวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

 44,969 
 15,569 

 42,791 
 14,438 

 2,178 
 1,131 

5.09 
7.83 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  29,400  28,353  1,047 3.69 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (1) 

 4,974 
 6,871 

 4,872 
 1,877 

 102 
 4,994 

2.09 
266.06 

รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ  41,245  35,102  6,143 17.50 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (2)  18,605  18,037  568 3.15 
ก าไรก่อนหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  22,640  17,065  5,575 32.67 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  5,439  4,483  956 21.33 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้  17,201  12,582  4,619 36.71 
ภาษีเงินได ้  3,563  1,474  2,089 141.72 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 

13,638 
12,732 

11,108 
4,349 

2,530 
8,383 

22.78 
192.76 

ก าไรสุทธิ 
ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

 26,370 
 25,621 
 749 

 15,457 
 14,703 
 754 

 10,913 
 10,918 
 (5) 

70.60 
74.26 
(0.66) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 

4.23 
6,064.86 

2.42 
6,064.86 

  

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ หกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 

 (2) ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 

ในปีท่ีผ่านมา ธนาคารธนชาตยงัคงด าเนินกลยทุธ์การยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) ท่ีมุ่งเนน้ในการเป็น
ธนาคารหลกั (Main Bank) ด้วยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้  
พร้อมไปกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจดว้ยการลงทุนในดา้นดิจิทลัของธนาคารธนชาต นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี  
3 ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการขายหุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาตถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนบางบริษทัตาม
แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพ่ือการรวมกิจการ ซ่ึงธนาคารธนชาตได้แยกแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมท่ีขาย เป็นผลการด าเนินงานจากการด าเนินงานท่ีถูกยกเลิกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยธนาคารธนชาตและ 
บริษทัยอ่ยมีผลก าไรสุทธิอยูท่ี่ 25,621 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10,918 ลา้นบาท หรือร้อยละ 74.26 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เป็นผลมา
จากก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองจ านวน 13,638 ลา้นบาท และก าไรจากการด าเนินงานท่ีถูกยกเลิกจ านวน 11,983 ลา้นบาท 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 25 

และในวนัเดียวกนัธนาคารทหารไทยไดด้ าเนินการเขา้ซ้ือหุ้นในธนาคารธนชาตจากบริษทัฯ และ Scotia Netherland Holdings 
B.V. ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นธนาคารธนชาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะเป็นธนาคารท่ีมีขนาดใหญ่เกือบเท่าตวั  
มีโครงสร้างทางธุรกิจและความช านาญเสริมรับกนัและกนั และมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนเป็นปริมาณมาก ถือเป็นโอกาสทางการตลาด
และธุรกิจท่ีกวา้งขวางข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัจากการผนึกก าลงัความแข็งแกร่งของทั้งสองธนาคาร ท าให้มี
โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีสูงข้ึน เป็นประโยชน์ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

ฐานรายไดร้วมของธนาคารธนชาตปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.50 จากการเติบโตของทั้งรายไดด้อกเบ้ียสุทธิท่ีปรับตวั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.69 และรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.51 สาเหตุหลกัมาจากการรับรู้ส่วนต่างของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีเกิดจากการสูญเสียการควบคุมใน บลจ. ธนชาต ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.15 จากการ 
ตั้งค่าใชจ่้ายเพ่ือรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจา้ง ส่วนค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญมีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.33 ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานก่อนตั้งส ารอง (PPOP) มีการขยายตวัถึงร้อยละ 32.67 เม่ือเทียบกบัปี 
ท่ีผา่นมา 

สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตหดตวัร้อยละ 4.10 จากส้ินปีท่ีผา่นมา ตามยอดสินเช่ือรวมท่ีปรับตวัลดลงร้อยละ 5.24 
เป็นผลจากการขายหุน้ของราชธานีลิสซ่ิง ซ่ึงประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลกั โดยคุณภาพสินทรัพยย์งัคง
แขง็แกร่งต่อเน่ือง จากนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งรอบคอบ ในขณะท่ีเงินฝากรวมลดลงร้อยละ 2.37 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 2.29 และ
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 103.21 และมีอตัราส่วน
ส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) อยู่ท่ีร้อยละ 149.29 ดา้นเงินกองทุน อตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารธนชาตเท่ากบัร้อยละ 19.65 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 ท่ีร้อยละ 19.45 ขณะท่ี
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 17.66 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 ท่ีร้อยละ 15.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 25 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้  44,969  42,791  2,178 5.09 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 
การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 1,929 
 117 
 2,383 
 16,751 
 23,789 

 1,739 
 108 
 2,498 
 17,242 
 21,204 

 190 
 9 

(115) 
(491) 

 2,585 

10.93 
8.33 
(4.60) 
(2.85) 
12.19 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  15,569  14,438  1,131 7.83 
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
เงินน าส่งเขา้กองทุนฟ้ืนฟฯู และสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 

 10,062 
 739 
 3,717 
 1,048 
 3 

 9,083 
 768 
 3,482 
 1,105 
 - 

 979 
(29) 

 235 
(57) 

 3 

10.78 
(3.78) 
6.75 
(5.16) 

- 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  29,400  28,353  1,047 3.69 

ในปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจ านวน 29,400 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,047 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.69 จากปีก่อน 

 รายได้ดอกเบ้ียมีจ านวน 44,969 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,178 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.09 เน่ืองจากปริมาณสินเช่ือ 
บนงบการเงินเฉพาะกิจการธนาคารท่ีเติบโตข้ึนจากปีก่อน ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดล้ดลง
เลก็นอ้ยจากร้อยละ 4.50 ในปีก่อนมาอยูท่ี่ร้อยละ 4.49 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย มีจ านวน 15,569 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,131 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.83 ซ่ึงเป็นผลจากตน้ทุนเงินฝาก
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.76 ในปีก่อนมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.81 

ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 2.68 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 2.74 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 25 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,974  4,872  102 2.09 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
รายไดเ้งินปันผล 
รายไดอ่ื้น ๆ 

 670 
 4,528 
 268 
 1,405 

 268 
(129) 

 241 
 1,497 

 402 
4,657 

 27 
(92) 

150.00 
(3,610.08) 

11.20 
(6.15) 

รวมรายได้จากการด าเนินงานอืน่  6,871  1,877  4,994 266.06 

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้  11,845  6,749  5,096 75.51 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียในปี 2562 มีจ านวน 11,845 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,096 ลา้นบาท หรือร้อยละ 75.51 จากปีท่ีผ่านมา 
โดยสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 4,974 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 102 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.09 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน มีจ านวน 6,871 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,994 ลา้นบาท หรือร้อยละ 266.06 จากปีท่ีผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 4,657 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนต่างของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีเกิดจากการสูญเสียการควบคุมใน บลจ. ธนชาต 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าว อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ ในปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 28.72 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 19.23 โดยหากรวมก าไรจากการด าเนินงานท่ีถูกยกเลิกเป็นรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียและฐานรายไดร้วม 
อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิในปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 45.53 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 28.13 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิม่/(ลด) 

ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 
ค่าภาษีอากร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

10,567 
2,376 
678 

 65 
4,919 

9,554 
2,345 
698 
42 

5,398 

1,013 
31 
(20) 
23 

(479) 

10.60 
1.32 
(2.87) 
54.76 
(8.87) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 18,605 18,037 568 3.15 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 25 

ในปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ จ านวน 18,605 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 568  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.15 จากปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากการตั้งค่าใชจ่้ายเพ่ือรองรับการชดเชยกรณีพนกังานเกษียณและเลิกจา้ง 
ส่งผลให้อตัราส่วนตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 
45.11 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 51.38 โดยหากรวมก าไรจากการด าเนินงานท่ีถูกยกเลิกเป็นรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียและฐานรายได้
รวม อตัราส่วนตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 34.47 
ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 45.72 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ส าหรับปี เปลีย่นแปลง 

2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
เพิม่/(ลด) 

ร้อยละ 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  5,439  4,483  956 21.33 

Credit Cost (ร้อยละ)  0.64  0.53  0.11 20.75 

ในปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 5,439 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 956 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.33 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมี Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.64 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.53 

ฐานะการเงนิของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์     
เงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
เงินลงทุนสุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือ 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการ 
ปรับโครงสร้างหน้ี 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 
ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 
สินทรัพยอ่ื์น 

10,426 
147,537 
105,826 
713,978 

598 
 

(20,046) 
2,071 
10,526 
19,423 
13,382 

11,019 
97,568 
161,078 
753,498 

645 
 

(23,652) 
2,815 
7,996 
19,790 
15,855 

(593) 
49,969 
(55,252) 
(39,520) 

(47) 
 

3,606 
(744) 
2,530 
(367) 

(2,473) 

(5.38) 
51.21 
(34.30) 
(5.24) 
(7.29) 

 
(15.25) 
(26.43) 
31.64 
(1.85) 

(15.60) 
รวมสินทรัพย์ 1,003,721 1,046,612 (42,891) (4.10) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 1,003,721 ลา้นบาท ลดลง 42,891  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.10 จากส้ินปี 2561 โดยมีรายละเอียดส าคญัของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ดงัน้ี 
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 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ านวน 147,537 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 49,969  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 51.21 ส่วนใหญ่มาจากการใหกู้ย้มืแก่ธนาคารทหารไทย 

 เงินลงทุนสุทธิ มีจ านวน 105,826 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจ านวน 55,252 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.30  
ส่วนใหญ่เป็นการบริหารอตัราผลตอบแทนอย่างเหมาะสมของธนาคารธนชาตและการลดลงของเงินลงทุนจากบริษทัย่อย 
ท่ีธนาคารธนชาตไดข้ายออกไปแลว้ 

 เงินใหสิ้นเช่ือ มีจ านวน 713,978 ลา้นบาท ลดลงส้ินปีก่อนจ านวน 39,520 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.24 เป็นผลจากการ
ขายหุน้ของราชธานีลิสซ่ิง ซ่ึงประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลกั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
เงินรับฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
หน้ีสินอ่ืน 

734,352 
46,680 
1,020 
31,424 
4,616 

- 
22,369 

752,160 
71,955 
1,163 
43,079 
3,875 
5,729 
24,445 

(17,808) 
(25,275) 

(143) 
(11,655) 

741 
(5,729) 
(2,076) 

(2.37) 
(35.13) 
(12.30) 
(27.05) 
19.12 

(100.00) 
(8.49) 

รวมหนีสิ้น 840,461 902,406 (61,945) (6.86) 

ส่วนของเจ้าของ 163,260 141,699 21,561 15.22 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 2,507 (2,507) (100.00) 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,003,721 1,046,612 (42,891) (4.10) 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 840,461 ลา้นบาท ลดลง 61,945  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.86 จากส้ินปี 2561 โดยมีรายการส าคญั ดงัน้ี 

 เงินรับฝาก มีจ านวน 734,352 ลา้นบาท ลดลง 17,808 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.37 จากส้ินปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจาก
เงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาและประเภทบตัรเงินฝาก ส่งผลใหส้ดัส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับ
ฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบัร้อยละ 51.53 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 48.52 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม มีจ านวน 31,424 ลา้นบาท ลดลง 11,655 ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.05  ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการออกหุน้กู ้Private Placement และการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 163,260 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19,054 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.21 
จากส้ินปี 2561 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาต จ านวน 163,260 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 21,561 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.22  
ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยในปี 2562 จ านวน 25,621 ลา้นบาท 
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร จ านวน 2,406 ลา้นบาท ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน
จ านวน 694 ลา้นบาท การลดลงของส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมสุทธิจ านวน 534 ลา้นบาท และการจ่าย 
ปันผลจ านวน 6,783 ลา้นบาท 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 2,507 ลา้นบาท หรือร้อยละ 100.00 เกิดจากการขายหุ้นของบริษทัย่อย 
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

คุณภาพสินทรัพย์ 

การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย ์พิจารณาจากสินทรัพยต์ามงบการเงินรวม 

1. เงนิให้สินเช่ือ 

 1.1 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ มีจ านวน 714,575 
ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจ านวน 39,567 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.25 โดยเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือท่ีลดลงร้อยละ 5.05 จากการ 
ขายหุ้นของราชธานีลิสซ่ิง ซ่ึงประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลกั ในขณะท่ีสินเช่ือเคหะเติบโตข้ึนร้อยละ 
5.29 ดา้นสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการปรับตวัลดลงร้อยละ 9.31 จากส้ินปีก่อน โดยสัดส่วน
เงินใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 75 ต่อ 25 นอกจากน้ี 
ธนาคารธนชาตมีการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพเพ่ือรักษาความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย ์โดยในระหว่างปี 2562 
ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีในรูปแบบต่าง ๆ โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระ
หน้ี การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุน้ทุนและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี รวมกนัเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,187 ราย ซ่ึงมียอด
คงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นจ านวนประมาณ 2,978 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2562 ธนาคารธนชาตมีลูกหน้ีท่ีไดมี้
การท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้จ านวน 5,494 ราย และยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจ านวน 8,698 ลา้นบาท 

 การกระจายตวัของสินเช่ือ 

 ณ ส้ินปี 2562 สินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 55.99 โดยรองลงมา ไดแ้ก่ สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และ
สินเช่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ร้อยละ 24.74 สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 16.20 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.07 
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1.2 เงนิให้สินเช่ือจดัช้ันตามประกาศของ ธปท. ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินให้
สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับจดัชั้นตามเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด จ านวน 714,574 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจ านวน 12,922  
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.84 โดยไดท้ าการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีบนัทึกตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 
20,046 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับคิดเป็นร้อยละ 2.81 

สรุปลูกหนีจ้ดัช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
จดัชั้นปกติ 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 
จดัชั้นสงสยั 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 

662,728 
32,278 
4,864 
5,194 
9,510 

656,396 
27,759 
4,602 
3,171 
9,724 

4,021 
2,721 
1,715 
1,895 
3,026 

4,127 
2,438 
1,617 
1,155 
3,562 

รวม 714,574 701,652 13,378 12,899 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนท่ีตั้งเพ่ิมเติม 6,668 8,218 
รวมค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมด 20,046 21,117 
สดัส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ร้อยละ) 2.81 3.01 

1.3 สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

 ภายใตภ้าวะตลาดและเศรษฐกิจท่ีก าลงัชะลอตวั ธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพ
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของงบการเงินส่วนของธนาคารธนชาต  
มีจ านวน 19,567 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,661 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.02 จากส้ินปีก่อน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ
ต่อเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) ของธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 2.29 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 2.02 

 อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคารธนชาต 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 103.21 ในขณะท่ีธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีส ารองส่วนเกินตามเกณฑ์ ธปท. 
จ านวน 6,668  ลา้นบาท และมีอตัราส่วนส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 149.29 
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สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

 ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ  (ลา้นบาท) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมด* (ลา้นบาท) 
เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 
เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินให้สินเช่ือรวม (ร้อยละ) 
อตัราส่วนส ารองต่อส ารองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (ร้อยละ) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ร้อยละ) 

19,567 
20,195 
2.29 
1.28 

149.29 
103.21 

15,905 
19,837 
2.02 
1.24 

165.07 
124.72 

19,567 
20,195 
2.29 
1.28 

149.29 
103.21 

19,329 
23,812 
2.30 
1.22 

154.90 
123.20 

หมายเหตุ * รวมค่าเผ่ือปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

2. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ในปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์วมทั้งส้ิน 105,826 ลา้นบาท โดยเงินลงทุน 
ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 79.07 รองลงมาคือ ตราสารหน้ีภาคเอกชน  
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.44 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารธนชาต หลงัจากบวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าแลว้ ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีเงินลงทุนสุทธิ 161,078 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
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ตารางแสดงการจ าแนกเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ จ าแนกตามประเภทของตราสาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทของเงนิลงทุน 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 

ตราสารหนี ้     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 
 ถือจนครบก าหนด 

 
 1,583 
 82,093 
 - 

 
1.50 
77.57 

- 

 
 12,300 
 100,009 
 381 

 
7.64 
62.09 
0.24 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 
 ถือจนครบก าหนด 

 
 416 
 9,943 
 682 

 
0.39 
9.40 
0.65 

  
 693 
 21,361 
 220 

 
0.43 
13.26 
0.14 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 
 ถือจนครบก าหนด 

 
 - 
 9,047 
 - 

 
- 

8.55 
- 

 
 - 
 17,385 
 - 

 
- 

10.79 
- 

ตราสารทุน     
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 เพื่อคา้ 
 เผื่อขาย 

 
 - 
 1,317 

 
- 

1.24 

 
 1,079 
 4,464 

 
0.67 
2.77 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนมา 
 ถือจนครบก าหนด 

 
 - 

 
- 

 
 - 

 
- 

เงินลงทุนทัว่ไป  135 0.13  3,640 2.26 
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  105,216 99.43  161,532 100.29 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 619 
 (9) 

0.58 
(0.01) 

 (446) 
 (8) 

(0.28) 
(0.01) 

รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  105,826 100.00  161,078 100.00 

สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากและเงินกูย้ืมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยอยู่ท่ีร้อยละ 93.24 
ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากส้ินปี 2561 ท่ีร้อยละ 94.75 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด โดยธนาคาร 
ธนชาตยงัคงรักษาความแขง็แกร่งของสภาพคล่องดว้ยการคงสดัส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องและมีความเส่ียงต ่าเป็นสดัส่วนท่ีสูง 

ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการสินทรัพยส์ภาพคล่อง โดยธนาคารธนชาตไดด้ าเนินการตาม
นโยบายการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - 
LCR) ปัจจุบนัธนาคารธนชาตยงัคงรักษาระดบัสภาพคล่องเพ่ือรองรับหลกัเกณฑด์งักล่าวตามเกณฑ ์Basel III โดยมีอตัราส่วน 
ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 สูงกวา่ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนดท่ีร้อยละ 90 
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ณ ส้ินปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 68,312 ลา้นบาท และไดม้า
ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 64,684 ลา้นบาท ขณะท่ีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,042  
ลา้นบาท ท าให้ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจ านวน 586 ลา้นบาท  
โดย ณ ส้ินปี 2562 ธนาคารธนชาตมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 10,426 ลา้นบาท โดยมีรายการหลกัท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

 กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 52,245 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจ านวน 27,254 ลา้นบาท หักกลบกนักบัก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 20,385 ลา้นบาท 

 ส่วนกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีลดลงจ านวน 
35,904 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีลดลงจ านวน 32,590 ลา้นบาท 

 ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินไดม้าจากเงินสดรับจากการกูย้ืมจ านวน 34,628 ลา้นบาท หักกลบดว้ย
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืจ านวน 23,500 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลจ านวน 6,782 ลา้นบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ปี 2562 ปี 2561 
เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

(68,312) 
64,684 
3,042 

(9,304) 
13,192 
(4,322) 

เงินสดลดลงสุทธิ 
เงินสด ณ วนัตน้ปี 

(586) 
11,012 

(434) 
11,453 

เงนิสด ณ วนัปลายปี 10,426 11,019 

ความสัมพนัธ์ของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 

ในปี 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกูย้ืม จ านวน 734,352 ลา้นบาท 
และ 31,424 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีแหล่งใชไ้ปของเงินทุนจะใชไ้ปในเงินให้สินเช่ือ จ านวน 713,977 ลา้นบาท และเงิน
ลงทุนก่อนค่าเผื่อการปรับมูลค่า จ านวน 105,216 ลา้นบาท โดยรายการของแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนหลกั ๆ ตามวนัท่ี
ครบก าหนดของแต่ละรายการนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

ประเภท 
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
แหล่งท่ีมา 
เงินรับฝาก 
เงินกูย้มื 

 
378,427 

5 

 
49.42 

- 

 
341,221 
24,419 

 
44.56 
3.19 

 
14,704 
7,000 

 
1.92 
0.91 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
734,352 
31,424 

 
95.90 
4.10 

รวมแหล่งที่มา 378,432 49.42 365,640 47.75 21,704 2.83 - - 765,776 100.00 
แหล่งใชไ้ป 
เงินให้สินเช่ือ(1) 
เงินลงทุน 

 
36,553 

5 

 
4.46 

- 

 
184,112 
54,552 

 
22.47 
6.66 

 
493,312 
49,207 

 
60.22 
6.01 

 
- 

1,452 

 
- 

0.18 

 
713,977 
105,216 

 
87.16 
12.84 

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

หมายเหตุ (1) ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีเม่ือทวงถามรวมเงินใหกู้ย้ืมและลูกหน้ีท่ีหยุดรับรู้รายได ้
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เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน นบัจากวนัท่ีใน    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ จะเห็นว่าจ านวนเงินจากแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่จะไดม้าจาก 
เงินรับฝากเม่ือทวงถาม ร้อยละ 49.42 และเงินรับฝากท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 44.56 ของแหล่งท่ีมาของเงินทุน
ทั้งหมด ในขณะท่ีแหล่งใชไ้ปของเงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.22 และเงิน
ใหสิ้นเช่ือท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 22.47 ของแหล่งใชไ้ปของเงินทุนทั้งหมด ตามล าดบั อยา่งไรก็ดี ความไม่
สมัพนัธ์ระหวา่งแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนและพบเห็นไดโ้ดยปกติในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และสถาบนัการเงินทัว่ไป เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้เงินฝากส่วนใหญ่มกัจะมีการต่ออายุเงินฝากเม่ือครบก าหนด อีกทั้ง
ธนาคารธนชาตได้ด าเนินตามนโยบายในการท่ีจะจัดหาแหล่งเงินทุนให้สัมพนัธ์กับการใช้ไปของเงินทุนให้ได้มากท่ีสุด  
ผ่านเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบถึงผลกระทบต่อ
แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดล่้วงหนา้ 

ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัทั้งส้ิน 83,722 ลา้นบาท ลดลง 3,384 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 3.88 จากจ านวน 87,106 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดแ้สดงในตารางดา้นล่าง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 
การรับอาวลัตัว๋เงิน 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 
ภาระผกูพนัอ่ืน 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 
อ่ืน ๆ 

93 
166 
931 

2,348 
 

21,717 
58,467 

303 
283 
759 

2,402 
 

22,341 
61,018 

(210) 
(117) 
172 
(54) 

 
(624) 

(2,551) 

(69.31) 
(41.34) 
22.66 
(2.25) 

 
(2.79) 
(4.18) 

รวม 83,722 87,106 (3,384) (3.88) 

การด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมตามเกณฑ ์Basel III ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 133,048 ลา้นบาท แบ่งเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 119,532 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 13,516 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 19.65 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2561 ท่ีร้อยละ 19.45 โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 17.66 
และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ร้อยละ 15.42 

อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยงัคงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยด์ ารง
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงคือ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 11.00 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
ดงัน้ี 
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อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
เงินกองทุนทั้งหมด 

119,532 
133,048 

17.66 
19.65 

104,481 
131,859 

15.42 
19.45 

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) ก าไรสุทธิ 

 2562 2561 2562(1) 2561 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    32,317  14,703 
งบการเงินรวม     
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 100.00  1,648  593 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (2) - 75.00  567  655 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) - 100.00  1,413  1,042 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - 100.00  48  237 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 65.18  1,679  1,641 

หมายเหตุ  (1) งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
  2562 จนถึงวนัท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุน 

  (2) ธนาคารธนชาตถือหุ้นใน บลจ. ธนชาต เหลือร้อยละ 49.90 ธนาคารธนชาตจึงบนัทึกเงินลงทุนใน บลจ. ธนชาต เป็นเงินลงทุนใน
  บริษทัร่วม 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัผ่านบล. ธนชาต ส าหรับปี 2562 เท่ากบั 2,664 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีมูลค่าการซ้ือ
ขายเฉล่ียต่อวนัเท่ากบั 3,152 ลา้นบาท ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.90  

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 มีจ านวน 1,674 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,081 ลา้นบาท หรือร้อยละ 182.29 โดยรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 
1,196 ลา้นบาท หรือร้อยละ 63.62 จากก าไรจากการขายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต 
ในขณะท่ีรายได้ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยล์ดลงร้อยละ 20.51 สอดคลอ้งกับภาวะการซ้ือขายของ ตลท. และส่วนแบ่ง
การตลาดของ บล. ธนชาต ในช่วงเวลาดงักล่าว รวมทั้งดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยล์ดลงตามปริมาณเงินให้กูย้ืมเพ่ือ
ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง ส าหรับค่าใชจ่้ายรวมลดลงร้อยละ 13.99 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บล. ธนชาต มีอตัราการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัร้อยละ 94.76 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ขั้นต ่าท่ี ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว ้คือไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.00 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 24 จาก 25 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)  

ในปี 2562 ธนชาตประกนัภยั มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 8,368 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 380 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.75 จากปีก่อน 
เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในช่องทางผ่านสาขาธนาคารธนชาต (Bancassurance) Dealer และ External Broker โดย
แบ่งเป็นเบ้ียประกนัภยัรถยนตจ์ านวน 7,048 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 329 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.89 จากปีก่อน  

ส าหรับผลการด าเนินงาน ธนชาตประกนัภยัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 จ านวน 1,449 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 407 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 39.05 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ 
กลุ่มธนชาต และเป็นผลจากการปรับนโยบายการรับประกันภยัรถยนต์ป้ายแดง โดยใช้กลยุทธ์การคดัเลือกรับประกันภยั 
ในประเภทรถยนตท่ี์ก่อใหเ้กิดผลก าไรเท่านั้น 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จ ากดั 

บบส. ทีเอส ไดด้ าเนินการบริหารหน้ีตามนโยบายและแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาตอยา่งต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 บบส. ทีเอส มีสินทรัพยร์วม จ านวน 2,398 ลา้นบาท ลดลง 100 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.00 จากส้ินปีก่อน 

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บบส. ทีเอส มีผลก าไรสุทธิ จ านวน 134 ลา้นบาท ลดลง 103 ลา้นบาท จากปีก่อน 
สาเหตุหลกัเกิดจาก บบส. ทีเอส มีการตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน 

บริษัท ราชธานีลสิซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ราชธานีลิสซ่ิง ยงัคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 50,704 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,173 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.68 จากส้ินปีก่อน สินเช่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือสัญญาเช่าการเงินมีจ านวน 49,709 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,297 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.10 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือในกลุ่มรถบรรทุก สินเช่ือเช่าซ้ือ
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 98.04 ของสินทรัพยร์วม ในขณะท่ีหน้ีสินรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจ านวน 43,147 ลา้นบาท
และ 7,557 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2562 มีจ านวน 1,850 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 209 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.74 โดย
รายไดร้วมมีจ านวน 4,086 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 259 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.77 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจ านวน 1,011  
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 142 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.34 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการจดัหาแหล่งเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือรองรับการปล่อย
สินเช่ือ ทั้งน้ี ราชธานีลิสซ่ิงมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 194 ลา้นบาท ลดลง 209 ลา้นบาท หรือร้อยละ 51.86 
เน่ืองจากการติดตามดูแลสินเช่ืออยา่งใกลชิ้ดและเขม้งวดส่งผลใหคุ้ณภาพของลูกหน้ีดีข้ึน และราชธานีลิสซ่ิงมีการกลบัรายการ
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทัว่ไปจ านวน 90 ลา้นบาท เพ่ือใหก้ารตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญใกลเ้คียงกบัการด าเนินธุรกิจตามแนวทาง
มาตรฐานการบญัชี TFRS9 

บริษัท เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เอ็มบีเค ไลฟ์ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 8,329 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 จ านวน 1,452  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.85 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2562 จ านวน 231 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2561 ขาดทุนสุทธิจ านวน 63 ลา้นบาท  
โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน 80 ลา้นบาท และรายไดจ้าก
การลงทุนรวมเพ่ิมข้ึนจ านวน 158 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2561 ประกอบกบั
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 365 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 25 จาก 25 

ประกนัภยัและสินไหมทดแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน 45 ลา้นบาท ในขณะท่ีส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 
335 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย (Zero Coupon Yield) ท่ีใชค้  านวณ
เงินส ารองประกนัชีวติแบบ GPV ท่ีปรับลดลงจากส้ินปี 2561  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บบส. เอ็นเอฟเอส มีสินทรัพยร์วม จ านวน 886 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 149 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 14.40 

บบส. เอ็นเอฟเอส มีก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2562 จ านวน 135 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 121 ลา้นบาท โดยมี
รายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 161 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ านวน 137 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ จ านวน 28 ลา้นบาท    

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บบส. แม๊กซ์ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 692 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 322 ลา้นบาท  
หรือร้อยละ 31.76 

บบส. แมก๊ซ์ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 จ านวน 224 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.44 
โดยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 316 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการรับช าระหน้ี/รับโอนสินทรัพยช์ าระหน้ี 
จ านวน 236 ลา้นบาท ก าไรจากทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 105 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ จ านวน 
31 ลา้นบาท และภาษีเงินไดจ้ านวน 63 ลา้นบาท  

 



การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

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 24 กมุภาพนัธ์ 2563 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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 24 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
(ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 

 
 
 
 
 

นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 30 ตุลาคม 2523 
อายุ 75 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA  

- Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA 
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 ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
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 
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 

- ท่ีปรึกษา 
2558 - 2560 
2544 - 2558 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2555 - 2557 
บริษทั แปลน เอสเตท จ ากดั - ประธานกรรมการ 2546 - 2558 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2545 - 2562 
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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 24 

นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 23 พฤษภาคม 2526 
อายุ 69 ปี 
คุณวฒุิทางการศึกษา - Master of  Science, University of  Wisconsin, USA 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
- 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 
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 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการ

 บริหาร 
2562 - ปัจจุบนั 

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- รองประธานกรรมการ 

2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ประธานกรรมการ 

2559 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการบริหาร 
2562 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการ 

2562 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2557 - 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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 4 จาก 24 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - กรรมการคดัสรรประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ประธานกรรมการบริหาร 

2559 - 2562 
 
2548 - 2562 

บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ 
ไพรเวท จ ากดั 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

2558 - 2562 
2554 - 2558 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 

2557 - 2562 
2555 - 2557 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2556 - 2561 
2553 - 2561 

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - 2560 

บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ  ากดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ 
 

2550 - 2561 
 

บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จ ากดั - กรรมการ 2550 - 2561 
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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 5 จาก 24 

นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 23 พฤษภาคม 2543 
อายุ 71 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
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 าหนดค่าตอบแทน 2552 - 2557 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั - ประธานกรรมการ 2551 - 2560 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 6 จาก 24 

นายธีรพจน์ วชัราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 3 เมษายน 2557 
อายุ 66 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 

- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia 
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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 7 จาก 24 

นายปริญญา หอมเอนก กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการอสิระ) 

(ข้อมูล ณ วนัที ่16 ธันวาคม 2562) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 23 พฤศจิกายน 2561 
อายุ 50 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 

หมายเหตุ นายปริญญา หอมเอนก พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 8 จาก 24 

นางสาลนิี วงัตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2563 
อายุ 65 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A. Finance & International Business, Columbia University, USA 

- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558 
Harvard University, USA 
- Advance Management Program 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่   
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2561 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2561 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม - ผูอ้  านวยการ 2558 - 2560 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 - 2562 
องคก์ารคลงัสินคา้ - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  2557 - 2561 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ 2557 - 2559 

ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผูช่้วยผูว้า่การ สายก ากบัสถาบนัการเงิน 2554 - 2557 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

หมายเหตุ นางสาลินี วงัตาล ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย แทนนายปริญญา หอมเอนก มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
 1 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 9 จาก 24 

(ข้อมูล ณ วนัที ่16 ธันวาคม 2562) 

นายธีรนันท์  ศรีหงส์  ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 25 เมษายน 2561 
อายุ 54 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 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 9 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2562 - ปัจจุบนั 
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน Startup 

- ท่ีปรึกษา 
2562 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษา 2560 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่   
บริษทั ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จ ากดั - กรรมการบริหาร 2562 - ปัจจุบนั 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  

 และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
2562 - ปัจจุบนั 

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 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ 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 
คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับ 
การปรับเปล่ียนตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- กรรมการ 2560 - ปัจจุบนั 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 10 จาก 24 

หมายเหตุ นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์ดิจิทลัเพื่อตลาดทุน - ประธาน 2561 - 2562 
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จ  ากดั - กรรมการ 2561 - 2562 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - 2562 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

- ท่ีปรึกษา 2560 - 2562 

คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเศรษฐศาสตร์ 2560 - 2561 
คณะกรรมการก ากบัส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั - ประธานกรรมการ 2560 - 2561 
บริษทั เอน็เตอร์ โซลูชัน่ จ  ากดั - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - 2561 
บริษทั กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลย ีกรุ๊ป จ ากดั - ประธานกรรมการ 2559 - 2560 
บริษทั บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จ  ากดั - กรรมการ 2559 - 2560 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการ 2557 - 2561 
บริษทั ลีสซ่ิงกสิกรไทย จ ากดั - ประธานกรรมการ 2557 - 2559 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 2556 - 2560 
 - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์าร 2546 - 2560 
บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั - กรรมการ 2556 - 2560 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2556 - 2559 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั - ประธานกรรมการ 2556 - 2557 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 11 จาก 24 

ดร.ธนชาต ินุ่มนนท์ ประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2563 
อายุ 54 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand 

- Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland,  
 New Zealand 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 
- ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560 
- ประกาศนียบตัร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561 
- ประกาศนียบตัร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
Columbia Business School 
- Digital Strategies for Business 2018 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่   
บริษทั สยามอีสต ์โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2559 - ปัจจุบนั 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2558 - ปัจจุบนั 
บริษทั วินทค์อม เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2558 - ปัจจุบนั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น - กรรมการสภามหาวิทยาลยั 2562 - ปัจจุบนั 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี - กรรมการสภามหาวิทยาลยั 2556 - ปัจจุบนั 
บริษทั ไอเอม็ซี เอา้ทซ์อร์สซ่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั - กรรมการ 2556 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2560 - 2562 
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย - นายกสมาคม 2558 - 2560 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

หมายเหตุ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย แทนนายธีรนนัท ์ศรีหงส์ มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
 1 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 12 จาก 24 

นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
อายุ 73 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA 

- พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 
- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550   
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 
- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  รุ่น 7/2558 
- ประกาศนียบตัร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559 
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) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
2558 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 

บริษทั เอม็ บี เค  จ  ากดั (มหาชน) - ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 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 
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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 13 จาก 24 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 1 กนัยายน 2548 
อายุ 74 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 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ 2534 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2556 - 2561 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 2549 - 2562 
 - กรรมการ 2545 - 2562 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 14 จาก 24 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ด ารงต าแหน่ง 2 มีนาคม 2552 
อายุ 63 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  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
 และบรรษทัภิบาล 

2562 - ปัจจุบนั 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ

 ก าหนดค่าตอบแทน 
2562 - ปัจจุบนั 
 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - ประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ  ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ  ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจจุบนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั - ประธานกรรมการ 2556 - ปัจจุบนั 
 - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 

- ประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบนั 
- ประธานกรรมการ 2552 - ปัจจุบนั 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
สมาคมธนาคารไทย - กรรมการ 2561 
 - ท่ีปรึกษา 2559 - 2561 
 - กรรมการ 2554 - 2559 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - ท่ีปรึกษานายกสมาคม 2558 - 2560 
 - กรรมการ และอุปนายกสมาคม 2554 - 2558 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 15 จาก 24 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) - รองประธานกรรมการ 2557 - 2561 
 - รองประธานกรรมการบริหาร 2556 - 2561 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการ 2557 - 2559 
 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2555 - 2561 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 2554 - 2561 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร 2552 - 2561 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2554 - 2561 
บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2553 - 2557 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 16 จาก 24 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นายก าธร  ตนัตศิิริวฒัน์ กรรมการก ากบัความเส่ียง เลขานุการก ากบัความเส่ียง  
และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงนิ 

อายุ 57 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - M.B.A. in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA 

- M.S. in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA 
- 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 
- กา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 
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 ์ที เอส จ ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ  ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ  ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
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 

 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 17 จาก 24 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั - ประธานกรรมการ 2559 - 2561 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2559 - 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี  

 
 
นายวชัระ  เพิม่พทิกัษ์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานธุรกจิ 

อายุ 58 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 ์ที เอส จ ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
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 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - กรรมการ  2554 - 2558 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - คณะกรรมการการลงทุน 2550 - 2558 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 18 จาก 24 

นางธนวนัต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี  

อายุ 54 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 ธนชาต เอสพีวี 1 จ  ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ  ากดั - กรรมการ 2562 - ปัจจุบนั 
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 

 
 

นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ ผู้อ านวยการอาวุโส 

อายุ  57 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

- Leader as Coach 
- Leadership Transformation 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่   
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั - ประธานกรรมการ 2559 - ปัจจุบนั 
บริษทั กรุงเทพเคหะ จ ากดั - ผูช้  าระบญัชี 2543 - ปัจจุบนั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 2533 - 2562 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 19 จาก 24 

เลขานุการบริษัท 

นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และรองผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการองค์กร 

อายุ 56 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546 
- ประกาศนียบตัร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554 
- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 
- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560 
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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 20 จาก 24 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 - 2562 
 

ล าดบั รายนาม ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 

ที่ถือ ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2562 

จ านวนหุ้น 

ที่ถือ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2561 

จ านวนหุ้น 

ที่เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้  

(ลดลง)  

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ  
(ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2 นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3 นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4 นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5 นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

6 นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7 นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

8 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10 นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11 นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

12 นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัชี - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

13 นางกฤษยาณี  รัตนชยัชาญ ผูอ้  านวยการอาวุโส  - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

หมายเหตุ นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)       หนา้ 21 จาก 24 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 
(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

รายนาม ทุนธนชาต 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัที่เกีย่วข้องกบักรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

นายบนัเทิง ตนัติวิท XXX  XXX          XXX  XXX  X X X X X X  
นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ XX /// XX // XX /// XXX         XX /// XX // X X X     
นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ X                     
นายธีรพจน์ วชัราภยั X                     
นายปริญญา หอมเอนก X                     
นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ X                     
นายวิชิต ญาณอมร X                     
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X //                     
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ X / A X /   XXX /// XXX /// XXX   X X   X /        
นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์ C   X /   X XX XX X X X          
นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ D      X X X             
นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ D   X      X X X          
นางกฤษยาณี  รัตนชยัชาญ D                     

หมายเหตุ 1) XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 

  /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

  A กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B กรรมการผูจ้ดัการ C ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

  D ผูอ้  านวยการอาวุโส   

 2) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนนัท ์ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 
 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)       หนา้ 22 จาก 24 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 
(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

รายนาม 
บริษทัที่เกีย่วข้องกบักรรมการ 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

นายบนัเทิง ตนัติวิท                        
นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ XXX                       
นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ  X X X                    
นายธีรพจน์ วชัราภยั     X X X B                 
นายปริญญา หอมเอนก        X / X / XXX /              
นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์           X / X X X XXX X B       
นายวิชิต ญาณอมร                  X  X X X X  
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป                       X 
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ                        
นายก าธร ตนัติศิริวฒัน์                        
นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์                        
นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้                        
นางกฤษยาณี  รัตนชยัชาญ                        

หมายเหตุ 1) XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 

  /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

  A กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B กรรมการผูจ้ดัการ C ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

  D ผูอ้  านวยการอาวุโส   

 2) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนนัท ์ศรีหงส์ พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)            หนา้ 23 จาก 24 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้องกัน 

บริษัทย่อย 
 1. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
6. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 

 
7. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั 

8. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 

9. บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จ ากดั 

10. บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จ ากดั 

11. บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จ ากดั 

 
บริษัทร่วม 

 

 12. บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 
13. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกบักรรมการ 

14. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
15. บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จ ากดั 
16. บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 
17. บริษทั ดีบุก จ ากดั 
18. บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จ ากดั 
19. บริษทั บี.ว.ี โฮลด้ิง จ ากดั 
20. บริษทั แหลมไทร วลิเลจ็ จ ากดั 
21. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
22. บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 
23. บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
24. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
25. บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จ ากดั 
26. บริษทั ย.ูว.ีเอส.พี. จ ากดั 
27. บริษทั ที.ว.ีว.ีเอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
28. บริษทั อินเทลลิเจนท ์ดาตา้ อนาไลติค จ ากดั 
 
 
 

29. บริษทั ไซเบอร์ตรอน จ ากดั 
30. บริษทั เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ ากดั 
31. บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
32. บริษทั ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จ ากดั 
33. Arcel Capital Company Limited 
34. บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั 
35. บริษทั เดอะมอลล ์ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ์ จ ากดั 
36. บริษทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ากดั 
37. บริษทั เซล่าร์ คอนซลัติ้ง จ ากดั 
38. บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) 
39. บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 
40. บริษทั อมรชีวนิ จ ากดั 
41. บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จ ากดั 
42. บริษทั นวทวปี จ ากดั 
43. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)            หนา้ 24 จาก 24 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

บริษทัย่อยท่ีมีนัยส าคญัท่ีมีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปี 2562 มี 3 บริษทั คือ 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

รายช่ือกรรมการ ธนชาตประกนัภัย ราชธานีลสิซ่ิง เอม็บีเค ไลฟ์ 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ XXX   

2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ XX ///  XXX 

3. นายวเิชียร  เมฆตระการ X   

4. นายพิรัส  ประดิษฐวณิช X   

5. นายสุรพนัธ์  เมฆนาวนิ X   

6. นายประพนัธ์    อนุพงษอ์งอาจ X // X  

7. นายวลิเลียม  จอร์จ ซาอิด X X  

8. นายอนุวติัร์  เหลืองทวกีลุ X X  

9. นายพีระพฒัน์  เมฆสิงห์ว ี X / A   

10. นายวรัิตน์  ชินประพินพร  XXX /  

11. นายเจริญสุข  กิจอิทธิ  X  

12. นายโกวทิ  รุ่งวฒันโสภณ  X /// A  

13. นายป้อมเพชร  รสานนท ์  X /  

14. นายถกล  นนัธิราภากร  X  

15. นายสุวทิย ์ อรุณานนทช์ยั  X  

16. นายนพดล   เรืองจินดา   XX /// 

17. นายปานฑิต   ชนะภยั   X 

18. นายสุเวทย ์  ธีรวชิรกลุ   X 

19. นายสมบูรณ์   ประสบพิบูล   X 

20. นายก าธร   ตนัติศิริวฒัน ์   X 

21. นางธนวนัต ์  ชยัสิทธิการคา้   X / 

22. นายพิบูล   วศินชชัวาล   X / A 

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 
    ///    ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
 A กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 2 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต 
 (ข้อมูล ณ วนัที่ 3 ธันวาคม 2562) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ  

1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

3. ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. นายณรงค ์ จิวงักรู ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

5. รศ. ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

6. นางสาวมุกดา  ไพรัชเวทย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

7. นายร็อด  ไมเคิล เรโนลด ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

8. นายวอลเตอร์  ทสั กรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

9. นายอเลก็ซานเดอร์ ไคว เลพ็ ชอย กรรมการ และประธานกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

10. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

11. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเส่ียง ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

12. นายวลิเลียม  จอร์จ ซาอิด กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

ผู้บริหารระดบัสูง  

13. นายอนุวติัร์  เหลืองทวกีลุ  รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ธุรกิจขนาดเลก็ 

14. นายเซียด  เอิล-โฮส กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารความเส่ียง 

15. ดร.สุทตั  จิตมัน่คงสุข กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั 

16. นายวจิกัษณ์  ศิริแสร์ กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตลาดการเงินและ
บริหารการเงิน 

17. นายป้อมเพชร  รสานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

18. นางภิตติมาศ  สงวนสุข กรรมการบริหารความเส่ียง และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธ์การเงิน 

19. นายสุวทิย ์ เอ้ือปิยะชาติ ผูอ้  านวยการอาวโุส บญัชี 

20. นายจรัสชยั  บวรธรรมรัตน ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส วางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงิน 
 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฎบัิติงานของบริษัทฯ 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 3 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

นางสาวศิรินทร  พญาพรหม รองผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 52 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 
-    การปรับเปล่ียนแนวทางการตรวจสอบภายใตย้คุดิจิทลั 
-    Transforming IA for the Digital Age 
-    Adaptation of Non-IT Auditor in Digital Era 
-    Indispensable IA: Insightful Agile & Innovative 
สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- E-KYC for Digital Financial 
- Data Privacy Protection: Laws & Regulation  
- Operational Risk Management 

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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 3 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

นายกติตชัิย สิงหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หน่วยงานก ากบักฎระเบียบและข้อบังคบั ธนาคารธนชาต 

อายุ  48 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การระหวา่งประเทศและการทูต) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- กลยทุธ์การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ปี 2562 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- IT Governance & Cyber Resilience Program ปี 2562 
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 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 1 

เอกสารแนบ  4 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  5 

ค าย่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 2 จาก 3 

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 ราชธานีลิสซ่ิง 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 
บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จ ากดั 

บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จ ากดั 

เอม็ทีเอส 
เอสพีว ี1 
เอสพีว ี2 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 
ING Bank N.V. 

ธนาคารทหารไทย 
สโกเทียแบงก ์
ING 

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. 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2562 

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 3 จาก 3 

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 Call 1770

www.thanachart.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107536000510
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