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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการ 1) ซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มบางบริษัทตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจจากธนาคาร
ธนชาต 2) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย และ  3) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคารทหารไทยตามแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ท าให้บริษัทฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทแม่
ของธนาคารธนชาตและกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาตอีกต่อไป  

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทย โดย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.11 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีก 2 ราย คือ ING และกระทรวงการคลัง  
ที่ถือหุ้นธนาคารทหารไทยร้อยละ 23.03 และ 21.73 ตามล าดับ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 3 ราย ได้ส่งตัวแทนร่วมเป็ นกรรมการใน
ธนาคารทหารไทย เพื่อร่วมกันก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทยต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายได้หลักมาจากเงินลงทุน
ในธนาคารทหารไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) และ 
หมวดธุรกิจธนาคาร (Banking) ตามเดิม โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมี
ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและขนาดของบริษัทย่อยอื่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน รวมทั้งข้อบังคับของ ตลท. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของ ตลท. ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทในกลุ่มธนชาตประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full License) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้บริการออกแบบการลงทุน การให้บริการพัฒนาแผน
จัดสรรการลงทุน และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 (Full Service) โดยประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง  
การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง 

กลุ่มธุรกิจประกัน 

1. บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการประกันภัย โดยครอบคลุมถึงการรับประกันวินาศภัย 
ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน 

2. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล 
รับประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ตลอดจนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ส าหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน  
และองค์กรทั่วไป  

3. บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  
โดยแนะน าหรือน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมถึงเป็นผู้แนะน าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สินเช่ือ ให้กับ
ลูกค้าของกลุ่มบมจ. เอ็มบีเค กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธนชาต กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทผู้ถือหุ้น และการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธนชาต บริษัทในกลุ่มบมจ. เอ็มบีเค คู่ค้า พนักงานของบริษัทคู่ค้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็น
นายหน้าประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย 
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4. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน Back Office และ Business Support แก ่
เอ็มบีเค ไลฟ์ และทีเอ็ม โบรคเกอร์ 

กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบันการเงินอ่ืนมาบริหาร 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินอ่ืนมาบริหาร 

3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร 
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร 

กลุ่มธุรกิจลงทุน แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจอ่ืน ดังนี้ 

ธุรกิจลีสซ่ิง 

1. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพื่อเช่าซื้อ และสินเช่ือสัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมุ่งเน้นในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่ 
รถหัวลาก และรถบรรทุก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทางการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของราชธานีลิสซิ่ง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นราชธานีลิสซิ่งผ่านเอสพีวี 1 

2. บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต 
รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตตามที่กฎหมายก าหนด โดยปัจจุบันจะให้บริการแก่
ลูกค้าของราชธานีลิสซิ่งเป็นหลัก 

ธุรกิจลงทุน 

1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นราชธานีลิสซิ่งจากธนาคารธนชาต 
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

2. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้น 1) บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์  
2) บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ 3) ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง 4) ธนชาตเทรนนิ่ง 5) รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส และ 6) ธนชาต 
แมเนจเม้นท ์จากธนาคารธนชาต ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

ธุรกิจอื่น ได้แก่ 1) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากัด 2) บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 3) บริษัท  
รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากัด และ 4) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีรับโอนมา
จากธนาคารธนชาต เป็นกลุ่มบริษัทที่จะไม่มีการประกอบกิจการใหม่ โดยจะด าเนินการเลิกบริษัทและช าระบัญชีในที่สุด โดย  
บริษัทฯ ถือหุน้บริษัทดังกล่าวผ่านเอสพีวี 2 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ 

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หมายเหต ุ1) บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่ 
 2) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากัด และบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด อยู่ระหวา่งการช าระบัญชี 
 3) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) และ Scotia Netherlands Holding B.V. ไม่เป็นบริษัทใน 
  กลุ่มธนชาต 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 

ปี 2553 - 2554 การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการรวมกิจการ โดยให้ธนาคารธนชาตซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย ร้อยละ 47.58 จากกองทุนฟื้นฟูฯ 
และซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (Tender Offer) ในช่วงปี 2553 ท าให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้น
ร้อยละ 99.95 และรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นับเป็นการรวมกิจการที่ถือเป็น
ประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญของวงการธนาคารพาณิชย์ไทย และเป็นไปตามนโยบายของทางการ ที่ต้องการให้ธนาคารพาณิชย์รวม
กิจการกันเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
การรวมกิจการครั้งนั้นท าให้ธนาคารธนชาตมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนมีช่องทางในการให้บริการลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าบุคคลและ
ลูกค้าสถาบันได้มากขึ้นในธุรกิจท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีเสถียรภาพในการบริหารจดัการรายได้ให้มีความมั่นคง 
และพร้อมส าหรับการเติบโตเป็นอย่างยิ่ง 

ปี 2556 บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตกับ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

บริษัทฯ ได้ตกลงให้ธนาคารธนชาตจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิต
ผ่านสาขาของธนาคารธนชาตกับ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และธนาคารธนชาตได้ด าเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ใน 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จ ากัด ท้ังหมดจ านวนร้อยละ 100 ให้แก่ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ช้ันน าของโลกที่ให้บริการด้านประกันและบริการทางการเงิน ท าให้สามารถสร้างโอกาสในการเสนอบริการด้านการประกันชีวิต  
ที่หลากหลายให้ลูกค้ากลุ่มธนชาตและขยายธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิตของธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก 

ปี 2557 การด าเนินธุรกิจประกันในกลุ่มทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและประกันชีวิต 

บริษัทฯ และบมจ. เอ็มบีเค ร่วมกันซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) จากธนาคารธนชาต
และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) อันเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท าให้กลุ่มธนชาตกลับมา
ด าเนินธุรกิจประกันอย่างครบถ้วนท้ังประกันภัยและประกันชีวิต 

ปี 2562 ปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในกลุ่มคร้ังส าคัญสู่การเป็น Diversified Investment Holding Company ที่สร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงในระยะยาว 

 บริษัทฯ ในฐานะ Bank Holding Company ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม และขายหุ้นธนาคาร 
ธนชาตที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย เพื่อท าการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต  
ด้วยเล็งเห็นศักยภาพและจุดแข็งจากทั้งสองธนาคาร เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว  
มีสินทรัพย์รวมกันเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีโครงสร้างทางธุรกิจและความช านาญซึ่งเสริมรับซึ่งกันและกัน ธนาคารใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
การรวมกันก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น 
กว้างขวางขึ้น และมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากข้ึนจากความเก่งและเชี่ยวชาญของทั้งสองธนาคารที่จะรวมเข้าด้วยกัน  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็น Diversified Investment Holding Company ที่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่หลากหลาย
และเป็นธุรกิจที่กลุ่มธนชาตมีความเช่ียวชาญและยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารใหม่ที่เกิดจากการรวมกิจการ อันจะท าให้
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมั่นคงในระยะยาว 

เหตุการณ์ส าคัญในปี 2563 

 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงิน
ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีจ านวนหุ้นที่ซื้อคืนจ านวนไม่เกิน 97,045,970 หุ้น โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้ง
ปิดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว มีหุ้นท่ีซื้อคืนมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,863 ล้านบาท และมีจ านวนหุ้นท่ีซื้อคืนท้ังสิ้น 97,045,970 หุ้น  

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการซื้อขายหุ้นของ บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ โดยเป็นการขายหุ้น 
บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ ที่บริษัทฯ ถือผ่านเอสพีวี 2 ในจ านวนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของจ านวนหุ้น 
บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ ให้กับ AJINOMOTO Co., INC ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 7,167 
ล้านบาท และท าการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของ
บริษัทฯ ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ให้แก ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 14 เมษายน 2563 และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 28 เมษายน 2563  
การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ที่ได้
จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รวมเป็นจ านวนเงินปันผลที่จ่ายของปี 2562 ทั้งสิ้นหุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 7,845 
ล้านบาท 

 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.20 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 
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รางวัลในปี 2563 

 บริษัทฯ และ บล. ธนชาต ได้รับรางวัล “SET Awards 2020” เป็นรางวัลดีเด่นประเภทธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน 
(Deal of the Year Awards) ด้านการควบรวมกิจการ จากการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต เป็น
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งส าคัญให้กับตลาดทุน ซึ่ง บล.  ธนชาต เคยได้รับรางวัล
ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนดีเด่น จาก SET Awards 2017 ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 บล. ธนชาต ได้รับรางวัล อันดับ 2 “Best Local Brokerage” จากการส ารวจ Asiamoney Brokers Poll 2020 จัดโดย 
นิตยสารเอเชียมันนี่ (Asiamoney) นิตยสารการเงินช้ันน าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค จากผลการส ารวจความคิดเห็นของ
นักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุนสถาบันท่ัวโลก 

 ธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัล “สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี” หรือ “Product of the Year Awards 2020” สาขา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จากผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต 2+ จัดเต็ม” โดยวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และนิตยสารบิสิเนสพลัส จากการส ารวจและวิจัยตลาดตามหลักวิชาการของผู้เช่ียวชาญ และการส ารวจ  
ความคิดเห็นของผู้บริโภคกว่า 10,000 คน ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด  
เพื่อเป็นแบบอย่างความส าเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 

 ธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัล “Best Claims Management Insurance Company” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย
นิตยสาร International Finance Magazine (IFM) จากประเทศอังกฤษ นิตยสารที่น าเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับการ
พัฒนาธุรกิจและตลาดทั่วโลก ในการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรที่มีพัฒนาการทางธุรกิจยอดเยี่ยม ซึ่งธนชาตประกันภัยได้รับรางวัลนี้
จากความมุ่งมัน่ในการสร้างแต้มต่อบรกิารที่ดทีี่สุดให้กับลกูค้า ด้วยการใส่ใจรายละเอียดพร้อมดูแลจัดการในทุกปัญหาที่ลูกค้ากังวล
ในทุก Touch Point ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ (Customer’s pain points)  ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่
ดีที่สุดและพึงพอใจสูงสุด 

 บริษัทฯ และราชธานีลิสซิ่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการด าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ  
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ 
ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจ าปี 2563  

 บริษัทฯ และราชธานีลิสซิ่ง ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  
จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: 
CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) ของกลุ่มธนชาต ที่ด าเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย 
ประกอบด้วยธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจเช่าซื้อ และธุรกิจการลงทุน 
โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย” ในขณะที่บริษัทย่อยยังคงยึดปรัชญาการด าเนินกลยุทธ์ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) 
อย่างต่อเนือ่ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยถือหุ้นใน
ธนาคารทหารไทยที่รวมกับธนาคารธนชาต ในสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ และบริษัทฯ ยังคงนโยบายการท าธุรกิจ 
เช่าซื้อรถยนต์ไว้อย่างครอบคลุม โดยผ่านธนาคารทหารไทย ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ เน้นธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์
ใช้แล้ว และรถแลกเงิน รวมถึงมีการถือหุ้นในราชธานีลิสซิ่ง ซึ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก 

ส าหรับปี 2563 ธุรกิจจ านวนมากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัท  
ที่ประกอบธุรกิจลงทุนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจากก าไร
ของบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ลงทุนปรับตัวลดลงตามภาวะความรุนแรงของการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด  
อย่างเข้มงวดของภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยหดตัวลงอย่างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทลูกที่ส าคัญของบริษัทฯ  
ทั้ง บล. ธนชาต  ธนชาตประกันภัย รวมถึงราชธานีลิสซิ่ง ยังมีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี และจากการท ารายการ 
ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2562 ประกอบกับการขายเงินลงทุนใน บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ ออกไปเมื่อต้นปี 2563 
รวมถึงการจ่ายปันผลพิเศษระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท การซื้อหุ้นคืนในจ านวนเงิน 4,850 ล้านบาท การจ่ายคืน
หุ้นกู้และการลงทุนอื่นอีกเล็กน้อย บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดคงเหลือกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งเงินสดคงเหลือดังกล่าว  บริษัทฯ  
ยังไม่ได้น าไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมายังมีความเสี่ยงด้านการลงทุนค่อนข้างสูง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีนโยบายที่จะให้ความส าคัญกับการดูแลบริษัทย่อยต่าง  ๆ ให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะ
ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนแอต่อเนื่อง และเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนในช่วงดังกล่าว บริษัทฯ จึงยังคงมีความจ าเป็นที่
ต้องส ารองเงินสดไว้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านฐานะการเงินให้กับบริษัทย่อยต่าง ๆ ส าหรับแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นบริษัทต่าง ๆ ดังท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของทุกบริษัทย่อยให้มีฐานะ
การเงินที่มั่นคง รวมทั้งจะมีการพิจารณาเพิ่มการลงทุนใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนขยายเครือข่ายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยในต้นปี 2564 
คณะกรรมการได้มีมติให้ด าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือที่มีหลักประกัน (Asset-based Finance) ไปแล้ว เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในปี 2564 กลุ่มธนชาตยังคงยึดมั่นในนโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในขณะเดียวกัน  
การด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีการด าเนินการด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กันไป บริษัทฯ จึงวางกรอบการด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา  
อย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 

1. แข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว 

2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
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3. ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต  

บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาตโดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)  
ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มในระดับที่มีอ านาจควบคุมกิจการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว) โดยมีแนวทางบริหารจัดการบริษัท
ในกลุ่ม ดังนี้ 

นโยบายการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ าทุกปี โดยให้บริษัทลูกทุกบริษัทจัดท าแผน
ธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 ปี เสนอให้บริษัทแม่พิจารณาว่ามีแนวทางด าเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจ
หรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจ า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน
ของธุรกิจ 

โดยในปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ ประจ าปี 2563-2565 ของบริษัทลูก 

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก 

บริษัทฯ ส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งสามารถก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกได้อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทลูกจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนส่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นข้อมูล  และสายการเงินของบริษัทฯ จัดท าสรุป 
งบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งก าหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกที่ส าคัญมารายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 3 เดือน 

การบริหารจัดการงานสนับสนุน 

ในปี 2563 กลุ่มธนชาตยังคงรวมงานสนับสนุนที่ส าคัญไว้ที่ธนาคารธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร  
งานพัฒนาระบบงานและระเบียบค าสั่ง  งานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ งานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการและจัดซื้อทรัพย์สิน งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหนี้รายย่อยและงานตัวแทนเรียกเก็บหนี้ 
โดยพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งในด้านความเช่ียวชาญของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตรา
พนักงาน โดยธนาคารธนชาตให้บริการตามสัญญาเดิมที่ท าไว้เมื่อปี 2562  

เนื่องจากแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตต่างประกอบธุรกิจเฉพาะแยกกันต่างหากอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่  
ของกลุ่ม เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีโครงสร้างองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  
และระบบงานเท่าที่จ าเป็นรองรับการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติการของบริษัทฯ เท่านั้น ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป  
งานสนับสนุนการด าเนินงานหลักจึงแยกอยู่ในแต่ละบริษัท โดยบริษัทฯ จะให้บริการงานสนับสนุนที่ส าคัญหรืองานสนับสนุน
บางอย่างแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์เท่าน้ัน 
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การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การก ากับดูแลกิจการบริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญด้านการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  
มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
(Segegration of Duty) เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Check & Balance) รวมทั้งมีการสอบทานรายการอย่างเหมาะสม 
และจัดให้มีประกาศ ค าสั่ง ระเบียบการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ด าเนินการและการปฏิบัติที่ส าคัญ เปิดเผย
ให้พนกังานทุกคนสามารถศึกษาท าความเข้าใจได้ตลอดเวลา 

ด้านการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใน 
กลุ่มธนชาต ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ระบบงานที่ก าหนด และการตรวจสอบความผิดพลาด บกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลการก ากับกฎระเบียบ
และข้อบังคับ (Compliance) ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวกับ  
การประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุ่มธนชาตด าเนินการอยู่ เผยแพร่ให้พนักงานท าความเข้าใจ ตลอดจนก ากับ
ดูแลให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการประกาศก าหนด 

การก ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการ
ของแต่ละบริษัท เพื่อให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานให้มีรายงาน
ทางการเงินท่ีถูกต้อง โดยในการก ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม หน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบ
ของบริษัทในกลุ่ม และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนถึงแนวทางการด าเนินการ 

ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการทั้งในระดับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) 
กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนก าหนดขอบเขตหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) 
และตามกฎเกณฑ์ที่ทางการประกาศก าหนด โดยเป็นไปตามความเหมาะสมเพียงพอในการก ากับดูแลแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มธนชาตถือ
ปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ท าการที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการจัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต และมีระบบการดูแลให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการ
ก ากับดูแลของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทใน  
กลุ่มธนชาตที่อาจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการจากบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งมีการจัดท ารายงานสถานะความเสี่ยง 
ในด้านต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญจากงบการเงินรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ปี 2562 
และ ปี 2561 มีดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  

    เงินฝากสถาบันการเงิน 150 1.16 148 1.98 139 1.71 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 83 0.64 121 1.62 149 1.84 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 236 1.83 281 3.75 216 2.66 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 228 1.77 250 3.34 368 4.54 

การให้เช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงิน 3,516 27.24 3,539 47.29 3,202 39.51 

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

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

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

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย       

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสทุธิ 1,249 9.67 1,084 14.49 1,440 17.77 

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่า 

    ยุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิ 

     จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา 

     ต่างประเทศ 151 1.17 146 1.95 41 0.51 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3,757 29.10 514 6.87 423 5.22 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สีย 2,154 16.69 367 4.90 543 6.70 

ก าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 225 1.74 222 2.97 369 4.55 

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 1,888 14.62 1,408 18.81 1,807 22.29 

รายได้เงินปันผล 308 2.39 181 2.42 261 3.22 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 585 4.53 822 10.98 662 8.17 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 10,317 79.91 4,744 63.39 5,546 68.43 

รายได้จากการด าเนินงานสุทธ ิ 12,910 100.00 7,484 100.00 8,105 100.00 
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ธุรกิจหลักทรัพย ์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นางอัศวิน ี ไตลังคะ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากับความเสีย่ง 

3. นายพันธ์ศักดิ ์ เวชอนุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับความเสี่ยง 

4. นายนครินทร ์ วีระเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ 

5. นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวสัดิ ์ ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง 

6. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ 

7. นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร* กรรมการ 

8. นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ 

หมายเหตุ  * นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร ลาออกจากการเป็นกรรมการ บล. ธนชาต มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทหลักทรัพย์ช้ันน าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินและการลงทุน ที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า และ
สร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 “ในรอบปีท่ีผ่านมา ธุรกิจหลักทรัพย์เผชิญกับความท้าทายตลอดปี ไม่ว่าจะเปน็ 
เศรษฐกิจที่หดตัวรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด 19 ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองในประเทศ และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ 
อย่างไรก็ดี บล. ธนชาต ยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น จากการน าเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนท่ีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอแผนจัดสรร
การลงทุน (Portfolio Advisory - ZEAL) ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ต
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นผู้ออกตราสาร ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(Derivative Warrants) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ การลดต้นทุน ขณะที่ยังรักษามาตรฐานการบริการได้ในระดับสากล  
เป็นอีกปัจจัยที่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นด้วยเช่นเดียวกัน” 

 นางสาวพิมพ์ผกา  นิจการุณ 
  กรรมการผู้จัดการ 
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พันธกิจ 

พันธกิจต่อลูกค้า (Customers) 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งให้ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม บนพื้นฐานจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการให้บริการ (end-to-end process) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรม และส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

พันธกิจต่อพนักงาน (Employees) 

สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้พนักงานและรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพไว้กับบริษัทในระยะยาว  

พันธกิจต่อสังคม (Public) 

ยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บล. ธนชาต ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ช้ันน าในประเทศไทย ซึ่งให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อย่าง 
ครบวงจร โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full License) ซึ่ง บล. ธนชาต มุ่งเน้นการให้บริการที่มีการกระจายการลงทุนที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อ
รองรับการลงทุนให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บล. ธนชาต มีส านักงานสาขาจ านวน  
1 สาขา โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

 นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ 

3. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส าหรับ
ลูกค้าท่ีมีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

4. ธุรกิจการเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน
ให้กับลูกค้าในการเพิ่มสภาพคล่อง และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

5. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน  
(Selling Agent) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ ที่ บล. ธนชาต เป็นตัวแทนทั้งหมด 17 แห่ง เพื่อจัดจ าหน่ายกองทุน
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ให้แก่ผู้แนะน าการลงทุนและลูกค้าทั่วไป สามารถเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับประเภทของการลงทุนได้ทุกรูปแบบ บล. ธนชาต  
ได้เข้าร่วมโครงการ Fund Service Platform ภายใต้ช่ือบริการ Fund Connext ที่พัฒนาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับ ตลท. และบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิด Platform กลางในการท าธุรกรรมซื้อ
ขายหน่วยลงทุนบนระบบเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบบริการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือลงทุน
ในกองทุนสม่ าเสมอ (DCA) ผ่านระบบ Streaming for Fund บนโทรศัพท์มือถือได้เอง และสามารถสอบทานพอร์ตการลงทุนใน
กองทุนรวมในท่ีเดียว (Consolidated Portfolio) โดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการจัดท าบทวิเคราะห์และแนะน ากองทุนเด่นในแต่
ละประเภทของกองทุนจากแหล่งข้อมูล Morningstar เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการแนะน าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ขายและ 
ผู้ลงทุนให้เห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเป็น  
ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

7. ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการใน 3 ลักษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์ นายทะเบียน 
ผู้ถือหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ
หรือพนักงาน หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: ESOP) 

8. ธุรกิจการเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง 

 การเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่
หลากหลายให้กับลูกค้ามากยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

9. ธุรกิจการให้บริการออกแบบการลงทุน 

 การให้บริการออกแบบการลงทุน (Wealth Advice) โดยให้บริการออกแบบการลงทุนให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินและตลาดทุนได้ง่ายและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยดูจากความต้องการและตัวตนของลูกค้าเป็นหลัก มีการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจลงทุนที่ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งการบริการลงทุนนี้จะช่วยก าหนด
สัดส่วนเงินลงทุนท่ีครบวงจรด้วยต้นทุนท่ีไม่สูงจนเกินไป ด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การส ารวจและท าความเข้าใจผู้ลงทุน (Explore 
& Understand) (2) การก าหนดโครงสร้างการลงทุน (Portfolio Construction) (3) การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน 
(Portfolio Implementation) (4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน (Monitoring & Rebalancing) และ (5) การรายงาน
ภาพรวมการลงทุน (Consolidated Reporting) ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารความมั่นคงทางการเงิน 

10. ธุรกิจการให้บริการพัฒนาแผนจัดสรรการลงทุน 

 การให้บริการพัฒนาแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือ ZEAL โดยให้บริการในลักษณะ Wealth Platform 
ซึ่งมีทางเลือกการลงทุนใน Asset Class ที่หลากหลาย เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ 
รวมถึงตราสารอนุพันธ์ โดยมีเป้าหมายในการการสร้างผลตอบแทนแบบ Absolute Return ให้กับนักลงทุน 

การตลาดและการแข่งขัน 

1. สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี แม้ท าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผว นบ้าง  
แต่เทียบไม่ได้กับการระบาดของโรคโควิด 19 ไปทั่วโลกเป็นเวลายาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ -การค้าโลก และ
เศรษฐกิจไทย ที่มีการพึ่งพิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งออกเป็นหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้รัฐบาลและ  ธปท. จะมีการออก
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มาตรการเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ก็ตาม ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 
2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 6.7 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปี 2562 ขณะที่ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปิดตลาดสิ้นปี 2563  
ที่ 1,449.35 จุด หรือปรับลดลงร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้า ด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 67,335 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
28 เทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 52,468 ล้านบาทต่อวัน 

 ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปรับสูงขึ้นท าจุดสูงสุดที่ 1,605 จุด ในช่วงต้นปี และด้วยสถานการณ์ความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ไปท่ัวโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก ห่วงโซ่อุปทานในหลายอุตสากรรมที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน ยุโรป สหรัฐฯ ปริมาณการค้า
โลกและเศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรงร้อยละ 12.1  
ในไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ก่อนที่จะหดตัวในอัตราเร่งที่ลดลงเหลือร้อยละ 6.4 ในไตรมาส 3  
ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงท าจุดต่ าสุดที่ 969 จุด ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 
และค่อย ๆ ฟื้นตัวหลังจากนั้นด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัย ดังนี้ 

 ปัจจัยแรก ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดีเยี่ยมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 
2563 เป็นต้นมา และภาครัฐมีการออกมาตรการเยียวยาภาคธุรกิจและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกมาตรการ 
พักช าระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ของ ธปท. การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากร้อยละ 1.25 ในช่วงต้นปี 2563 มาที ่
ร้อยละ 0.50 การให้เงินช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก (SME) การให้เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จ านวน 5,000 บาทต่อเดือน การเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการ มาตรการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มาตรการกระตุ้นก าลังซื้ออย่างโครงการคนละครึ่ง และโครงการช้อปดีมีคืน ขณะที่ ตลท. 
มีการออกมาตรการเพื่อลดความผันผวนของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเกณฑ์ Short Sell ใหม่ และปรับกรอบการเคลื่อนไหว
ของราคาหุ้นภายในวันให้แคบลง จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 15 เป็นต้น 

 ปัจจัยที่สอง การใช้นโยบายการเงินและการคลงัเพื่อกระตุน้เศรษกิจของสหรัฐฯ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายจากร้อยละ 1.75 ในช่วงสิ้นปี 2562 มาที่ 0.25 ในเดือนมีนาคม 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นใน
สหรัฐฯ การอัดฉีดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพไม่ดีนัก เพื่อสร้างเสถียรภาพใน
ตลาดเงิน-ตลาดทุน การอัดฉีดสภาพคล่องผ่านมาตรการ Quantitative Easing (QE) ด้วยปริมาณเงินมหาศาล จนท าให้ขนาด 
งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ณ สิ้นปี 2562 มาปิดที่ 7.3 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ณ สิ้นปี 2563 
หรือเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องที่สูงไม่น้อยกว่าการอัดฉีดสภาพคล่องรวมกันตั้งแต่ปี 2552 - 2557 ทีเดียว อีกทั้งมาตรการของ
รัฐบาล โดยให้เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ ซึ่งสภาพคล่องจ านวนมหาศาลที่ถูกอัดฉีดเข้าระบบผ่าน
มาตรการการเงินและการคลัง และแนวโน้มดอกเบี้ยต่ ายาวนาน ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับสูงขึ้น สวนทางกับเศรษฐกิจที่หดตัว
รุนแรงในปี 2563 

 ปัจจัยที่สาม ความส าเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท 
BioNTech and Pfizer เป็นบริษัทแรกที่เผยผลการทดสอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงกว่าร้อยละ 90 และมีอีกหลาย
บริษัท ที่มีรายงานผลการทดสอบวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ประสบความส าเร็จตามมา ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของบริษัท 
Moderna และวัคซีนของบริษัท Astra Zeneca นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่คาดว่าจะทยอยประกาศผลการทดสอบออกมา 
ในปี 2564 

 ส าหรับปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ าในปีก่อนหน้านี้ การใช้นโยบาย
การคลังหนุนการบริโภค-ลงทุนภาครัฐ และอุตสาหกรรมสง่ออกท่ีจะฟื้นตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวท่ีมีความส าคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย จะยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่จนกว่าจะเห็นผลส าเร็จของการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาด
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 6 จาก 19 

ของโรคโควิด 19 ให้กับประชากรโลก จนสามารถควบคุมการระบาดได้มากกว่านี้ โดยคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมา
ฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2565 

 ตลท. เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพิ่มขึ้นอีก 26 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาการออกและเสนอหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวม 1.44 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยมูลค่าการระดมทุนมากกว่าหนึ่งหมื่น
ล้านบาท จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการระดมทุน 6.3 หมื่นล้านบาท 
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการระดับทุน 4.5 หมื่นล้านบาท และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ด้วยมูลค่าระดมทุน 1.5 หมื่นล้านบาท และจากข้อมูลสิ้นเดือนธันวาคม 2563 มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของ 
ตลท. อยู่ที่ 16.1 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 จากสิ้นปี 2562 ที่ 16.1 ล้านล้านบาท ส่วนมูลค่าตลาด (Market Capitalization) 
ของ MAI อยู่ที่ 2.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จากสิ้นปี 2562 ที่ 2.15 แสนล้านบาท 

 ส าหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.91 เป็นอันดับที่ 14 จากจ านวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 38 บริษัท 
ทั้งนี ้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ต่อวัน เฉลี่ยในปี 2563 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 จากปี 2562 เป็น 6.7 
หมื่นล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนรายย่อย (Retail Investor) เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการ
ซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 42.7 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด และมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 66.7 จากปี 2562 ขณะที่กลุ่มนักลงทุน
ต่างชาติ (Foreign Investors) และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเท่ากันท่ีร้อยละ 11.4 
จากปี 2562 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บล. ธนชาต สามารถรักษาคุณภาพในการให้บริการการลงทุนหุ้นและกองทุนกับลูกค้าได้อย่างดี 
และมีการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่คือ ZEAL หรือแผนจัดสรรการลงทุน โดยเป็นการบริหารพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้า ซึ่งได้รับ
การตอบรับที่ดีจากลูกค้า และสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเป้าหมายแม้สภาวะการลงทุนในปี 2563 จะเป็นปีที่มีความ 
ท้าทายอย่างมากก็ตาม 

2. สมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 40 ราย ในปี 2563 มีปริมาณการซื้อขายรวม 
120,193,573 สัญญา ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 494,624 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 15.47 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน โดยปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่มาจาก SET50 Index Futures และ Single Stock Futures 
ส าหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.76 โดยอยู่ในอันดับที่ 19 จากจ านวนสมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) ทั้งหมด 

3. ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ทั้งในส่วนของธุรกรรมของ
การระดมทุน การเข้าจดทะเบียนใน ตลท. หรือการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการแข่งขันหลักด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ท้ังด้านการให้ค าแนะน าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
การมีเครือข่ายของผู้ให้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์ และน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์
ให้กับลูกค้าได้ อันจะท าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของ บล. ธนชาต เพิ่มมากข้ึน 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

บล. ธนชาต ด าเนินกิจการโดยใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเงินทุนและก าไรสะสมเป็นหลัก ส าหรับ
นโยบายการจัดการเงินทุนในอนาคตนั้น บล. ธนชาต มีนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ 
ในการใช้เงิน โดยค านึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ 
สภาพคล่องสุทธิ 
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 เงินลงทุน 

 บล. ธนชาต มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนระยะกลางถึงระยะยาว โดยแบ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็น 2 ลักษณะ คือ 
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในกิจการที่สามารถเสริมการประกอบธุรกิจให้กับบล. ธนชาต หรือกลุ่มบริษัท และการลงทุนเพื่อ 
หวังผลตอบแทนโดยจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับท้ังในรูปเงินปันผลและก าไรจากการขายหลักทรัพย์ 

 บล. ธนชาต ก าหนดให้เงินลงทุนรวมในตราสารทุนจะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินกองทุนของบล. ธนชาต  
และไม่ท าให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ บล. ธนชาตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางการก าหนด โดยบล. ธนชาต สามารถลงทุน
ได้ทั้งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนใน ตลท. แต่ต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี มีผลตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสม กรณีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตอ้งเป็นหลักทรพัย์ท่ีมีสภาพคลอ่งในการซื้อขาย โดยในการตัดสินใจลงทุนแตล่ะ
ครั้งจะต้องมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเงินลงทุนของบล. ธนชาต จะเป็น 
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก 

 การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 บล. ธนชาต มีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบของทุนและเงินกู้ยืมผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ ธนาคารธนชาต และสถาบัน
การเงินต่าง ๆ 
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ธุรกิจประกัน 

การด าเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ด าเนินการโดย ธนชาต  
ประกันภัย ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ด าเนินการโดย เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกอบธุรกิจหลัก
ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ส าหรับสถาบันและองค์กร และส าหรับบุคคลทั่วไป 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะในช่วง 
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จากข้อมูลของสมาคมวินาศภัยไทย ภาพรวมธุรกิจ 
ประกันวินาศภัยในปี 2563 ยังมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5 โดยมี 
เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 252,600 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนและ
กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศจากทางรัฐบาล และการตื่นตัวในการซื้อประกัน
สุขภาพเพิ่มขึ้นจากประชาชน และช่วงปลายปีมีก าลังซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในงานมหกรรมยานยนต์ 

ในปี 2564 สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ประเมินอัตราการเติบโตของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทยที่ประมาณร้อยละ 5 มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ 
อุปสงค์ภายในประเทศและการปรับตัวในทิศทางที่ดีของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่า
ประกันภัยสุขภาพจะมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการมีความคุ้มครองเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านค่ารักษาพยาบาลที่สูง
มากขึ้นมาก รวมถึงความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด 19 และหากภาครัฐ
ผลักดันให้มีการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นแรงจูงใจให้การ
ซื้อประกันภัยเพิ่มขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ จากการที่ประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใช้ชีวิตไปจากเดิม ไม่ว่าจะท างานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น และมี
ความคุ้นเคยกับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนา Digital Insurance และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับ
การน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลูกค้าสามารถเข้าถึงความคุ้มครองได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

นายพีระพัฒน์  เมฆสิงห์วี  
กรรมการผู้จัดการ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 9 จาก 19 

โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ 

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

3. นายประพันธ์  อนุพงษ์องอาจ รองประธานกรรมการบริหาร 

4. นายวิเชียร  เมฆตระการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับความเสีย่ง และกรรมการก ากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นายพิรัส  ประดิษฐวณิช ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นายสุรพันธ์   เมฆนาวิน ประธานกรรมการก ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง  

7. นางธนวันต์  ชัยสิทธิการค้า กรรมการ 

8. นายวิลเลียม  จอร์จ ซาอิด กรรมการ 

9. นายแซมมวล  แอนโทนี โดโทร กรรมการ 

10. นายพีระพัฒน์  เมฆสิงห์วี กรรมการบริหาร กรรมการก ากับความเสีย่ง กรรมการก ากับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกรรมการผู้จัดการ 

วิสัยทัศน์ 

ธนชาตประกันภัยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจประกันภัย โดยเปลี่ยนกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่าง
สร้างสรรค์ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน โดยค านึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
เพื่อเอ้ือประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และผู้ถือหุ้น 

พันธกิจ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ 

- พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการบริการหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

- ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธนชาตประกันภัย ให้บริการประกันภัย โดยครอบคลุมถึงการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขัน 

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหดตัวเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด 19 และความไม่แน่นอนทางการเมือง จากข้อมูลส านักอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ในช่วง 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม)  
มีเบี้ยประกันรับโดยตรงรวม 254,376 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในส่วนประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตร้อยละ 9.17 อันเนื่องจากการขายประกันสุขภาพ 
โควิด 19 แต่ในส่วนของประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่สุดของประกันวินาศภัยมีการเติบโตร้อยละ 1.38 (การเติบโตของภาค
บังคับ ร้อยละ 1.42 ภาคสมัครใจ ร้อยละ 1.38) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของเบี้ยประกันรับโดยตรง ได้แก่ ปริมาณการ



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 10 จาก 19 

จ าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่มียอดขายลดลง การปรับเพิ่มเบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่ อให้
สอดคล้องกับการปรับเพิ่มความคุ้มครองของ คปภ. 

ทั้งนี้ ธนชาตประกันภัยได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนในหลายด้านเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อให้
บริการเข้าถึงลูกค้าให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ดังนี ้

1. ธนชาตประกันภัยได้มีการพัฒนาช่องทางการท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยธนชาตประกันภัยมี Line Official 
Account “ธนชาตประกันภัย” เพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลลูกค้า ทุกที่ทุกเวลา ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งในเรื่องของการดูข้อมูล
กรมธรรม์ การเคลมผ่านไลน์ การค้นหาอู่ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้าจากการเดินทาง  

2. มีการออกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้
ความคุ้มครองที่คุ้มค่า ระยะสั้น และเบี้ยประกันที่ราคาไม่สูงมาก เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของลูกค้า เช่น ประกันภัยรถยนต์  
โควิด สมาย และประกันรถยนต์ ธนชาต 2+ จัดเต็มระยะสั้น เพื่อแบ่งเบาความกังวลใจและเป็นตัวช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของลูกค้า 

3. มีที่ตั้งส านักงานและแผนปฏิบัติงานส ารองเพื่อรับมือกับสถานการ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความต่อเนื่องของ
การบริการและสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพการให้การบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

และในปี 2564 ธนชาตประกันภัยตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมเท่ากับ 8,830 ล้านบาท ซึ่งทั้งนี้ได้มีแผน
ธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการ  
สภาพคล่องทางการเงิน และพฤติกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
และมีการให้การบริการผ่านช่องทาง Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ซึ่งเป็นระบบช าระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกลูกค้าต่ออายุประกันภัย สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ทันที ทุกที่ ตลอด 24 ช่ัวโมง ภายใต้มาตรฐาน  
ความปลอดภัยสูงสุด โดยระบบจะแสดงรายการกรมธรรม์ที่ใกล้จะหมดอายุและจ านวนค่าเบี้ยประกันภัย สามารถจ่ายได้ทั้งเงินสด
และผ่อนช าระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ต่ออายุประกันภัย  

ในด้านช่องทางการขาย หลังจากท่ีธนาคารธนชาตได้มีการควบรวมกับธนาคารทหารไทย ท าให้ธนชาตประกันภัยมีช่องทางการ
ขายเพิ่มขึ้น ฐานลูกค้าเพิ่มมากข้ึนจากเดิมที่ขายผ่านธนาคารธนชาตเพียงธนาคารเดียว และในขณะเดียวกันธนชาตประกันภัยก็ได้
ปรับปรุงช่องทางการขายอื่น เช่น ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ธนชาตประกันภัยได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูล โดยมีการริเริ่มรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล
ผ่านคลาวด์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  และได้มีการน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในกระบวนการท างานมากขึ้น เช่น การออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Policy) เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น าในธุรกิจประกันภัยและส่งมอบการบริการ
ให้กับลูกค้า คู่ค้า ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น โดยในปี 2564 จากการคาดการณ์ของสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตที่ร้อยละ 5 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 250,000 - 262,500 ล้านบาท ซึ่งเป็น
อัตราที่เพิ่มขึน้ตามแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 11 จาก 19 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ 

2. นายนพดล เรืองจินดา รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายปานฑิต ชนะภัย กรรมการตรวจสอบ 

5. นายสิทธินาท ดวงรัตน ์ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล กรรมการ 

7. นายสมบรูณ ์ ประสบพิบลู กรรมการ 

8. นายก าธร ตันติศิริวัฒน ์ กรรมการ 

9. นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า กรรมการบริหาร 

10. นายพิบูล วศินชัชวาล* กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ 

หมายเหตุ  * นายพิบูล  วศินชัชวาล เกษียณอายุการท างาน มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทประกันชีวิตทางเลือก (Alternative Insurer) ที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เอ็มบีเค ไลฟ์
เลือกสรรแล้วอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและเป็นท่ีไว้วางใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 

น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ทันสมัยโดยยึดถือความต้องการของลูกค้าของเอ็มบีเค ไลฟ ์เป็นส าคัญพร้อมทั้งให้การบริการที่
เป็นเลิศสร้างความสุขและอุ่นใจให้แก่ลูกค้าของเอ็มบีเค ไลฟ ์

 

 

 เอ็มบีเค ไลฟ์ มีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างของช่องทางการขายให้สามารถ
ตอบสนองกับคู่ค้าและลูกค้าของทางเอ็มบีเค ไลฟ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
พัฒนาแบบประกันอย่างต่อเนื่องทั้งปี เพื่อสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้า 
เพื่อความเหมาะสมจังหวะความต้องการ เช่น ช่วงฤดูในการจัดการเรื่องภาษี เป็น
ต้น และนอกจากน้ี เอ็มบีเค ไลฟจ์ะเตรียมด าเนินการเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ ทั้งในแง่ที่จะอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและ
ควบคุมต้นทุนของเอ็มบีเค ไลฟ์ และบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนในอนาคตอีกด้วย 

นายพิบูล  วศินชัชวาล  
กรรมการผู้จัดการ 

 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 12 จาก 19 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิต
และสุขภาพ ส าหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคล มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส าหรับการวางแผนอนาคต เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง  
ได้อย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบ
จะมีลักษณะความคุ้มครองชีวิต ผลประโยชน์เงินคืน ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกัน
ออกไป ประกอบไปด้วย 

 ผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์ เป็นแบบประกันที่ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิต
อยู่ ณ วันที่กรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายใน
ระยะเวลาของการประกันภัย ผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์มีส่วนผสมของการคุ้มครอง ชีวิตและการออมทรัพย์ มุ่งเน้นการให้ 
ผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์เป็นหลัก ดังนั้น จึงมีผลประโยชน์เงินคืนหลายรูปแบบ ทั้งเงินคืนในระหว่างระยะสัญญาและ  
เมื่อสัญญาครบก าหนด รวมถึงมีระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตาม  
แต่ละวัตถุประสงค์ของการออมเพื่ออนาคตที่แตกต่างกันของผู้เอาประกันภัย 

 ผลิตภัณฑ์แบบบ านาญ เป็นแบบประกันที่มุ่งเน้นการออมเงินในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังอยู่ในวัยท างานและมีรายได้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไว้ใช้อย่างเพียงพอตามความต้ องการยามเกษียณอายุหรือ 
ยามชราภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินบ านาญเป็นรายงวดอย่างสม่ าเสมอ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ โดย  
เอ็มบีเค ไลฟ์จะเริ่มจ่ายเงินบ านาญอย่างน้อยตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี จนถึงอายุไม่ต่ ากว่า 85 ปี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แบบ
บ านาญจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใดก่อนรับเงินบ านาญ ยกเว้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ซึ่งเอ็มบีเค ไลฟ์จะจ่ายตามจ านวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

 ผลิตภัณฑ์แบบช่ัวระยะเวลา เป็นแบบประกันที่ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อ  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาความคุ้มครอง เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 18 ปี เป็นต้น วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
แบบช่ัวระยะเวลานี้ มุ่งเน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตเป็นหลัก ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ และไม่มีเงินคืนให้หากผู้เอาประกันภัย
มีชีวิตอยู่ ณ วันท่ีกรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา ดังนั้น อัตราเบี้ยประกันภัยจึงต่ ากว่าแบบประกันชีวิตรายบุคคลอื่น ๆ จึงเหมาะกับ 
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง แต่ช าระเบี้ยประกันภัยต่ า 

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเ ชิง และ 
การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ช่ัวโมง คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ชดเชยรายได้
สูงสุด 365 วัน สามารถเลือกท าประกันได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบครอบครัว โดยคุ้มครองสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 1-65 ป ี

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบที่ให้ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองอุบัติเหตุ และความคุ้มครองด้านสุขภาพ 
โดยให้ความคุ้มครองทั้งในเวลาท างานและนอกเวลาท างาน และรับความคุ้มครองได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันอัตรา
เดียวทุกเพศ ทุกอาย ุ

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเช่ือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับ
ประกันภัยรายบุคคล คุ้มครองสินเช่ือเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู้ ซึ่งให้ความคุ้มครองการ
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน หรือลดลงเป็นรายงวดด้วย
อัตราดอกเบี้ยทบต้น 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 13 จาก 19 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ด้านการตลาดของ เอ็มบีเค ไลฟ์ มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับลูกค้ารายบุคคล ส าหรับกลุ่มลูกค้า
หลักเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป (Middle-Upper Income) ส าหรับสะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์บ านาญ ในส่วนลูกค้า 
กลุ่มผู้เช่าซื้อนั้น จะมุ่งน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเช่ือ โดยน าเสนอผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองที่ตรงตาม  
ความต้องการ สร้างความสัมพันธ์และมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า 

ในส่วนของลูกค้าองค์กรนั้น บริษัทลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ บริษัทช้ันน า สหกรณ์ออมทรัพย์ และนิติบุคคลอื่น เน้นผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตกลุ่ม ทั้งที่มีและไม่มีอนุสัญญา (Rider) ตามความต้องการของลูกค้า โดยการน าเสนอต่อลูกค้าองค์กรที่ท าเป็นสวัสดิการ
พนักงาน (Employee Benefits) และตามความต้องการอื่น ๆ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ช่องทางการจ าหน่าย 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ด าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
การเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยช่องทางการขายหลักประกอบด้วย ช่ องทางการขาย 
ผ่านบริษัทนายหน้านิติบุคคล คือ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนักงาน Relationship Management ช่องทาง 
การขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการขายผ่านนายหน้านิติบุคคล (Broker) ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต หรือ
บริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารธนชาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 14 จาก 19 

ธุรกิจลีสซิ่ง 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายวิรัตน ์ ชินประพินพร  ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายเจรญิสุข  กิจอิทธิ กรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบรรษทัภิบาล 

5. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการบรรษัทภิบาล 

6. นายก าธร  ตันติศิริวัฒน ์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบรรษัทภิบาล 

7. นายสรศักย์  ชยารักษ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

8. ดร. ถกล  นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

9. นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 

10. นายวราวุธ  วราภรณ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการบรรษัทภิบาล 

11. ดร. นารี  บุญธีรวร  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

12. นายสุรพล  สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

 

 

ราชธานีลิสซิ่งมุ่งด าเนินธุรกิจด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขันจาก
ประสบการณ์และความช านาญที่มี สู่การเป็นผู้น าในการให้บริการสินเช่ือรถเพื่อ 
การพาณิชย์ ยานพาหนะ ทรัพย์สินอื่น และบริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนอง             
ต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

นายโกวิท  รุ่งวัฒนโสภณ 
กรรมการผู้จัดการ 

 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 15 จาก 19 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าในการให้บริการสินเช่ือรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ ทรัพย์สินอ่ืน และบริการแบบครบวงจร ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

พันธกิจ 

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น 

ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจต่อพนักงาน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความช านาญอย่างมืออาชีพ รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อ
รักษาพนักงานท่ีดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท 

พันธกิจต่อคู่ค้า 

สร้างความเช่ือมั่น ความสัมพันธ์อันดี และให้ผลตอบแทนในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจใน
ระยะยาว 

พันธกิจต่อลูกค้า 

ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

พันธกิจต่อสังคม 

ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อตอบแทนสังคมและร่วม
พัฒนาประเทศ 

พันธกิจต่อสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ราชธานีลิสซิ่ง ด าเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์และสินเช่ือเช่าการเงิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเช่ือไปยังตลาด
รถยนต์ที่มีความช านาญการเป็นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า ได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก 
และรถบรรทุก เป็นต้น รวมถึงตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง) โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ราชธานีลิสซิ่งมีการ
ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ประมาณร้อยละ 70 และรถยนต์ใช้แล้วประมาณร้อยละ 30 ของสินเช่ือทั้งหมด นอกจากนี้  
ในปี 2563 ยังคงมุ่งเน้นตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า โดยมีสัดส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ร้อยละ 65 และรถอื่น ๆ 
ร้อยละ 35 ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้ช าระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า 

ในการด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์มือสองถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการสินเช่ือเช่า
ซื้อรถยนต์ใหม่ นอกจากนี ้ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ จึงต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ ซึ่งได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาด
รถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียน รถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีที มงานสินเช่ือที่มากประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง 
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นอกจากนี้ ราชธานีลิสซิ่งยังมีการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์
ประจ าปี การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการน ารถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับราชธานีลิสซิ่ง รวมทั้งเอื้อประโยชน์ใน  
แง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่ราชธานีลิสซิ่งอีกด้วย 

การตลาดและการแขง่ขัน 

ในปี 2563 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซื้อและลิสซิ่ง มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชน ท าให้ยอดขายรถยนต์เพื่อการบริโภคและการพาณิชย์
หดตัวลง ประกอบกับผู้ประกอบการธุรกิจสินเช่ือมีความระมัดระวังในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือที่มีคุณภาพ 
ท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่งที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการ
เช่าซื้อและลิสซิ่งของผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์มุ่งเน้นการท าตลาดไปที่สินเช่ือรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถมือสอง  
ท าให้ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเช่ือส าหรับรถยนต์มือสองมากขึ้นแต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ 
ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรง เนื่องจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของราชธานีลิสซิ่งเป็นกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งรถใหม่และ 
รถเก่า ซึ่งการแข่งขันในกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ตาม ราชธานีลิสซิ่งมีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3  ถึง 5 ปีข้างหน้า  
ร้อยละ 65-70 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของราชธานีลิสซิ่ง เนื่องจากคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการท าก าไรที่สูง นอกจากนี้ จากประสบการณ์อันยาวนานและความช านาญในธุรกิจ ราชธานีลิสซิ่ง
ยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้
ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์มือสอง การให้บริการที่รวดเร็วทันใจส าหรับลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และ
การขยายความสัมพันธ์กับผู้จัดจ าหน่ายรถยนต์มือสองให้มากข้ึน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ 

จากประสบการณ์ที่ยาวนานและความช านาญทางธุรกิจ ท าให้ราชธานีลิสซิ่งมีความมั่นใจที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนท่ีราชธานีลิสซิ่งใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว ราชธานีลิสซิ่งยังมีการกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของราชธานีลิสซิ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีดังนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,818.69 22.78 7,671.02 15.39 7,194.96 15.48 
เงินกู้ยืม       

เงินกู้ยืมระยะสั้น * 10,991.23 23.14 29,085.49 58.34 21,981.88 47.29 
หุ้นกู้ระยะยาว ** 18,098.73 38.10 12,496.33 25.07 17,201.58 37.01 
เงินกู้ยืมระยะยาว 7,589.98 15.98 600.91 1.21 100.00 0.22 

รวมเงินกู้ยืม *** 36,679.64 77.22 42,182.73 84.62 39,283.46 84.52 
รวม 47,498.63 100.00 49,853.75 100.00 46,478.42 100.00 
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หมายเหตุ  (*)  พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  
 (**)  หุ้นกู้ระยะยาว (สุทธิจากส่วนที่ครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี) เป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 
 (***)  หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการด าเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี เจ้าหนี้สรรพากร  

เงินทดรองจ่าย เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่น ๆ 

 เงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนรวม 36,679.94 ล้านบาท โดยมีก าหนดการจ่ายช าระคืน ดังนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ก าหนดช าระคืนเงินกู้ยืม จ านวนเงิน 
ภายใน 1 ปี                                         10,991.23 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี                      13,345.55 
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี                     6,166.63 
เกินกว่า 3 ปี                                         6,176.53 
รวม 36,679.94 

เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญา โดยไม่รวมลูกหนี้ท่ีค้างช าระเกิน 4 เดือน และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี ราชธานีลิสซิ่งจะมี
ค่างวดที่ครบก าหนดช าระ ดังนี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่างวดที่ได้รับจากลูกหนี ้ สัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเช่าการเงิน รวมท้ังสิ้น 

ภายใน 1 ปี 19,329.53 276.52 19,606.05 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 15,238.54 233.27 15,471.81 
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 10,103.08 163.30 10,266.38 
เกินกว่า 3 ปี 6,192.70 94.93 6,287.63 
รวม 50,863.85 768.02 51,631.87 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ราชธานีลิสซิ่งมีหนี้เงินกู้ท่ีครบก าหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น) 
จ านวน 10,991.23 ล้านบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระคืนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 13,345.55 ล้านบาท  
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่างวดที่ถึงก าหนดช าระของลูกหนี้ภายใน 1 ปี จ านวน 19,606.05 ล้านบาท และค่างวดท่ีครบก าหนด
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 15,471.81 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าราชธานีลิสซิ่งมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะช าระเงินกู้ที่ 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนจะถูกช าระโดยเงินกู้ระยะยาว ซึ่ งเป็นกลยุทธ์การจัดการโครงสร้าง
ทางการบริหารเงินซึ่งเงินกู้ยืมที่ครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปีนั้นประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
จากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

ราชธานีลิสซิ่งตระหนักถึงความส าคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงินกู้ใหม่ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการช าระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของ Mismatch 
Fund ซึ่งราชธานีลิสซิ่งยังคงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวัง 

การให้กู้ยืมเงิน 

ราชธานีลิสซิ่งมีนโยบายปล่อยสินเช่ือโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยลูกค้าส่วนมากของราชธานีลิสซิ่งเป็นลูกค้า
บุคคลธรรมดาทั่วไป ราชธานีลิสซิ่งพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเช่าซื้อส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ช าระหนี้ของลูกค้าประกอบกับเครดิตของผู้ค้ าประกัน โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงของรายได้ อาชีพ รวมไปถึงสถานที่อยู่อาศัย
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หรือสถานท่ีท างานของลูกค้า การตรวจดูประวัติของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยก ากับดูแลแต่ละขั้นตอน
ด้วยความระมัดระวัง 

การให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ปัจจุบันราชธานีลิสซิ่งไม่มีเงินให้กู้ยืมเงินผ่านผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

เงินลงทุน 

ราชธานีลิสซิ่งมีเงินลงทุนในกองทุนรวมก าไรเพิ่มพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาว โดยมีการลงทุนในปี 2536 มูลค่า
เงินลงทุนตามราคาทุนเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 
187,572 บาท ท้ังนี ้ราชธานีลิสซิ่งไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในกองทุนดังกล่าว 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวมทั้ง
หลักประกันของสินทรัพย์นั้น จากสถาบันการเงินท่ัวไปและสถาบันการเงินท่ีปิดกิจการแล้ว เพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอน
ต่อไป และประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตในประกาศกระทรวงการคลังหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การตลาดและการแข่งขัน 

การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาหนี้ค้างช าระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้ 
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ 
โดยด าเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ตามความสามารถท่ีแท้จริงและกลับเป็น
สินเช่ือท่ีมีคุณภาพ ส าหรับการบริหารทรัพย์สินรอการขาย รวมทั้งการขายทรัพย์สินรอการขายให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป 
เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การด าเนินงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ 
โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สินรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดราคาขายและบริหารทรัพย์สินขนาด
ใหญ่ที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น ด้ว ยการจัดท ารูปแบบ 
(Package) ของทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ และเพิ่มช่องทางใน 
การจัดจ าหน่าย เช่น ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด าเนินการประมูลขายทรัพย์สินและผ่านเว็บไซต์ของ
กลุ่มธนชาต รวมถึงการจัดหาสื่อท่ีมีประโยชน์ต่อการจ าหน่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ แสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย 
(NPA) จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพผ่านการประมูล และในบางครั้งอาจซื้อจาก
สถาบันการเงินโดยตรง รวมถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินรอการขายผ่านการประมูลหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่  
บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ บริหารจัดการมาก่อน หรือจากการที่ลูกหนี้โอนหลักประกัน/ทรัพย์ช าระหนี้  
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บบส. ทีเอส ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สินรอการขาย โดยด าเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้
ได้ตามความสามารถท่ีแท้จริง และกลับเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ 

 การตลาดและการแข่งขัน 

บบส. ทีเอส มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต เพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอน รวมทั้งการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ให้แก่
บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน  
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ บบส. ทีเอส จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สินรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
ราคาขายและบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของทรัพย์สิน จัดท าแผนและน าเสนอขายต่อ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อจัดท ารูปแบบ (Package) 
ของทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือและเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย 
เช่น ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด าเนินการประมูลขายทรัพย์สิน หรือผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต รวมถึง
การจัดหาสื่อท่ีมีประโยชน์ต่อการจ าหน่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บบส. ทีเอส แสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงิน 
ต่าง ๆ ในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพผ่านการประมูล และในบางครั้งอาจซื้อจากสถาบันการเงินโดยตรง 
รวมถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินรอการขายผ่านการประมูลหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ี บบส. ทีเอส บริหารจัดการมาก่อน 
หรือจากการที่ลูกหนี้โอนหลักประกัน/ทรัพย์ช าระหนี้ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรงร้อยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งแพร่
ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก ภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงครึ่งปีแรก ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบ  
ทุกภาคส่วนต้องหยุดชะงักลงช่ัวคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศและจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมากของประเทศคู่ค้า ตามมาตรการปิดเมืองและภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของประเทศคู่ค้า การบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแอลงตามมาตรการควบคุมโรคระบาดและการลดการจ้าง
งาน ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดและได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับลดลง  
จากการชะลอการลงทุน ตามความต้องการสินค้าและบริการที่หดตัวลง ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี 2563 ธปท. และสถาบันการเงินได้
ร่วมกันออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ได้มี
มติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้ง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส าหรับสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเป็น
การขยายตัวทั้งสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือรายย่อย ด้านเงินฝากปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสินเช่ือที่ขยายตัว สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ 

ส าหรับปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 - 3.5 ตามการคาดการณ์ของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญมาจากปริมาณการค้าและเศรษฐกิจโลกที่มี 
ทิศทางการปรับตัวดีขึ้น จากความคืบหน้าของการกระจายวัคซีนป้องกัน โรคโควิด 19 และมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม ในขณะที่การเบิกจ่ายของภาครัฐ และการขยายตัวอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ภายในประเทศ เป็ นอีกปัจจัยสนับสนุนหลัก
ส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้   

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมี
การก ากับดูแล ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่ าง ๆ ยังคงมีความสอดคล้อง
และทันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการก ากับดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ 

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม 
(Enterprise-wide Risk) ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
ถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาอนุมัติและก ากับดูแลการท าธุรกรรมให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณากลั่นกรองนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
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กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการควบคุม ติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ 
และบริษัทในกลุ่มธนชาตด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ ในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแนวนโยบายและข้อบังคับของ
ทางการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และกลุ่มธนชาต รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
ธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีการสอบทานและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance)  
มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ได้แก่ หน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) และ
หน่วยงานท่ีบันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานที่ท าธุรกรรม (Front Office) 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติตาม และยังได้ก าหนดกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง  2) การพัฒนา
เครื่องมือและแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมส าหรับวัดค่าความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง  3) การควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และ  4) การติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

 การก าหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงหรือแบบจ าลอง ท าให้
บริษัทฯ สามารถรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นเพดานในการควบคุมค่าความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ และใช้เป็นระดับสัญญาณเตือนภัยก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยที่ส าคัญ และสรุปภาพรวมความเสี่ยง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าตามงวดเวลาที่ก าหนด 

Risk Management ส่วนบริหารเงินและการลงทุน ฝ่ายบัญช ีฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ Special Project 

คณะกรรมการ 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายการเงิน สายงานธุรกิจ 
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ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง  มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทันต่อ
เหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นส าคัญ 

ประเภทความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

  ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนี้ หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ได้
ตกลงไว้ โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  
ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการท าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การให้กู้ยืมหรือให้สินเช่ือ การก่อภาระผูกพันหรือการ  
ค้ าประกัน ธุรกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้เครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ (Market Instrument) ที่ออก
โดยองค์กรของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท. ไม่ค้ าประกัน และตราสารหนี้ท่ีออกโดยองค์กรเอกชน เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น 

  ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สร้างวัฒนธรรมทางด้านเครดิต 
เริ่มจากการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา หรือผู้ออกตราสารหนี้ โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์ดังกล่าว ท้ังนี้ คณะกรรมการที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือจะเป็นผู้พิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการให้
สินเช่ือหรือก่อภาระผูกพัน รวมทั้งควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ด้วยการกระจายความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือไปยัง
แต่ละส่วนธุรกิจและกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม 
ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เน้นการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการช าระหนี้คืนเป็นปัจจัย
ส าคัญ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบการท าธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  

  ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส าคัญ มีดังนี้ 

  1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการกระจายการปล่อยสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ โดยเน้นในกลุ่มลูกค้าที่มี
ศักยภาพดี และพยายามควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ
บริหารพอร์ตสินเช่ือโดยการวิเคราะห์สถานะพอร์ตสินเช่ือโดยรวม และบริหารสัดส่วนของพอร์ตสินเช่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

  1.2 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ 

   สินเช่ือด้อยคุณภาพ ได้แก่ สินเชื่อจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญ และพยายามควบคุม
คุณภาพของสินเช่ือด้วยการก าหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเช่ืออย่างสม่ าเสมอ 

  1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน 

   ส าหรับการให้สินเช่ือที่มีหลักประกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยก าหนดให้มีการวิเคราะห์หลักประกันแต่ละประเภท 
โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงของหลักประกันนั้น ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ
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สังหาริมทรัพย์จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยประเภทของ
หลักประกันที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยก าหนดแนวทาง มาตรฐานและ
ความถี่ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแต่ละประเภท รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินราคาและ  
ตีราคาที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจก าหนดราคา ในกรณีที่มีข้อบ่งช้ีว่ามูลค่าของหลักประกัน
นั้นลดลง หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน จะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

  1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่า ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
ทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภท และคุณลักษณะของ
ทรัพย์สิน 

 2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

  ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยแบ่ง
ออกเป็นความเสี่ยงหลัก ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านราคาและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายใน
การควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและ  
บริษัทย่อย 

  2.1 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน ท าให้มูลค่าของเงินลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับลดลง 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงโดยใช้แบบจ าลองของ Value-at-Risk (VaR Model) 
เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเช่ือมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครองหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ  
และบริษัทย่อยมีการก าหนดเพดานต่าง ๆ ในการท าธุรกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ เช่น Position Limit และ 
Loss Limit เป็นต้น โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานที่ท าธุรกรรม (Front 
Office) และหน่วยงานที่บันทึกรายการ (Back Office) ท าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงและรายงานสถานะเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที บริษัทฯและบริษัทย่อย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านนี้  

  2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

   เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายที่จะด าเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มี
ประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตรา
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ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะส าหรับการด าเนินงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้วัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเหลื่อมล้ าระหว่างระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ในสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันในแต่ละ
ช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯและ 
บริษัทย่อยมีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ จึงได้จัดให้มีการก าหนดระดับเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือน
ภัยทีย่อมรับได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Reprice) 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ควบคุม
และติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ย 
ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ตามสัญญาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด 

 

เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสด  -     -     -     -     -     -     2  2  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,334  -     452 4,963  -   -    49  7,798  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - - 46 155 444 735 1,977 3,357 

สินทรัพย์อนุพันธ์  -     -     -     -     -     -    145  145  

เงินลงทุน -   -    8,461  8,613   1,949 270  2,357   21,650  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 3,174  2,026 226  17,104 29,330   19  630   52,509  

ลูกหนี้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์ - - - - - - 1,247 1,247 

สินทรัพย์อื่น  -     -     -     -     -     -     2,223   2,223  

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  5,508  2,026   9,185  30,835   31,723   1,024   8,630   88,931  

หนี้สินทางการเงิน         

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -   990   3,977  955  7,390  -     -     13,312  

หนี้สินอนุพันธ์  -     -     -     -     -     -     14  14  

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  52   - 4,105   1,525   21,248  6,957   -    33,887  

หนี้สินอื่น  -     -     2     11     201     221     2,326  2,761 

รวมหนี้สินทางการเงิน  52   990   8,084   2,491   28,839   7,178  2,340  49,974  
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 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถช าระหนี้สินและภาระผูกพัน 
เมื่อถึงก าหนด เนือ่งจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ 
แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปัจจุบันและ 
ในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาที่บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยอาจมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกันเพื่อรองรับการครบก าหนดของเงินกู้ยืม การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือ 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นแบบจ าลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) อัตราส่วน 
ด้านสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สถานการณ์จ าลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม่ ภายใต้กระแสเงินสดที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้า
ในการต่ออายุสัญญาเมื่อครบก าหนด  

  ขณะเดียวกันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจัดท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้รองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมี  
การทบทวนเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญที่จะมีผลต่อการด าเนินงานตามแผน ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ  ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ า 

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจ าแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของ  
แหล่งเงินทุน เป็นดังนี้ 

เงินทุนจ าแนกตามแหล่งที่มาของเงินทุน 
2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,312 28.20 15,660 25.91 
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม  33,887  71.80   44,780  74.09 
รวม  47,199   100.00  60,440  100.00  

 

เงินทุนจ าแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน 
2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ป ี 11,604 24.59 36,669 60.67 
เกิน 1 ปี 35,595 75.41 23,771 39.33 
รวม 47,199 100.00 60,440 100.00 
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา เป็นดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
วันที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงิน 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ป ี มากกว่า 1 ป ี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสด 2 - - - 2 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,375 5,423   - - 7,798 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

  
920  

 
460  

 
1,977   

 
3,357  

สินทรัพย์อนุพันธ ์  142     3  -     -    145  

เงินลงทุน  - 17,074   2,219   2,357  21,650  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 5,703  17,348   29,458  -   52,509  

ลูกหนี้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์ - 1,247 - - 1,247 

สินทรัพย์อื่น  1,141    1,064  18     -    2,223 

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 670 - - 670 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - ส ารองสินไหมทดแทน - 156 54 - 210 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ  -    99  -     -    99 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์จากสัญญา
 ประกันภัย 9,363   44,004 32,209  4,334   89,910 

หนี้สินทางการเงิน      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  990   4,932   7,390  -     13,312 

หน้ีสินอนุพันธ ์  -     14  -     -     14 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 52   5,630  28,205   -     33,887  

เจ้าหน้ีอื่น  -    2,428   333     -    2,761  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย      

- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ 
 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  -    1,358   481     -    1,839  

เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัย - 719 - - 719 

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,042  15,081   36,409  -     52,532 

ภาระผูกพัน      

ภาระผูกพันอื่น  1  -     63  -     64 
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 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  

  เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรหรือ 
ขาดการควบคุมที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้ 
จากการด าเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง 
หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งความเสียหายที่ได้รับจากการตกลงกันนอกช้ันศาล เป็นต้น  
ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านช่ือเสียง 
(Reputation Risk)  

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จได้อย่างยั่งยืน จากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อีกทั้งครอบคลุมการด าเนินงาน  
ทั่วทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเตรียมความพร้อมรับกับสภาวการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้ง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและติดตามดูแลความเสี่ยง นอกจากนี้ การควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมและป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี อันได้แก่ ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการ 
สอบทานและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการท าธุรกรรมที่มีความช านาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระ 
เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทุกประเภท การจัดการระบบสารสนเทศ
และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบหรือเง่ือนไขของวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายใน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเอง โดยวิธีการดังกล่าวบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แนวทางการ
ก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง โดยมีการ
จัดท าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส าคัญ เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and 
Control Self-Assessment) ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น (Loss  Data) นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต (Outsourcing Policy) และแผนรองรับ 
การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)   

  ส าหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัทฯและบริษัทย่อยก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
มีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึงความเสี่ยงและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ไม่ส่งผลเสียหายต่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลปัจจัยเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เสนอ
ต่อคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อใช้ประกอบการ
ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมิน
ความสามารถของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วย 

 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างมาก ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ าลง บริษัทฯและ
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บริษัทย่อยตระหนักดีว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง  
ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ ข้อมูลลูกค้า ความต่อเนื่องของการให้บริการ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานสากล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการคุ้มครองข้อมูล และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ภายใต้หลักการส าคัญ 3 ประการ คือ  
1) การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality) 2) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) และ  
3) ความพร้อมใช้งานของระบบและข้อมูล (Availability) 

  เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง และความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ 3 ระดับ (Three Lines of Defense) อย่างชัดเจนและเป็น
อิสระจากกัน ได้แก่ 1) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง และมีการสร้างความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง  

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ดังนี ้

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 1) ระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Risk Identification) 2) วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และ 3) ประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation) ประเมินโอกาสใน 
การเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) มีการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ อยู่ในระดับความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ โดยมีการก าหนดดัชนี 
ช้ีวัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (IT Key Risk Indicators) 

 การติดตาม ทบทวน และรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring, Review, and Reporting) มีกระบวนการในการติดตาม
และทบทวนความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
เป็นประจ า 

 6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุนหรือการด ารงอยู่ของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการท าแผนกลยุทธ์ส าหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า และ
จัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมาย 
ของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจ าปีที่ก าหนด
เป้าหมายไว้อย่างสม่ าเสมอ 
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 7.  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 

  ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า (Customers) 
คู่ค้า (Strategic or alliance partners) นักลงทุน (Investor) และผู้ก ากับดูแล (Regulators) รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือ 
ขาดความเช่ือมั่นในบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ/หรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งความเสี่ยงด้านช่ือเสียงอาจเกิดจากการไม่ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการ รวมทั้งเกณฑ์การปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ค านึงถึงความส าคัญของความเสี่ยงด้านช่ือเสียงมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้มี นโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงข้ึน ซึ่งประกอบด้วย กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk Framework) 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียง ได้แก่ การประเมินและการวัดความเสี่ยงด้านช่ือเสียงที่แบ่งเป็น 5 ระดับตาม
ผลกระทบและโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงด้านช่ือเสียงโดยการสร้างความตระหนักในความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  (Reputation Risk Event)  
การติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงในกรณีความเสี่ยง  
อยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว 

 8. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หมายความว่า ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายทางการเงิน
เป็นจ านวนสูง ความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือการถูกทางการเข้าแทรกแซง ซึ่งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ก.ล.ต. ตลท. คปภ. ปปง. ธปท. และหน่วยงานอื่น ๆ แต่ละครั้งอาจ
ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  หน่วยงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงาน และสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะ เช่น งานโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การประสานงานกับผู้ก ากับดูแลหรือหน่วยงานทางการ เป็นต้น โดยมีการ
รายงานคู่ขนานต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษัท 

  การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับจะท าการประเมินความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง 
ทิศทางการก ากับดูแลของทางการ ผลการตรวจสอบของทางการ นโยบายธุรกิจ ข้อหารือ ข้อร้องเรียน การควบคุมภายใน และระบบงาน
ภายในที่รองรับในเรื่องที่พิจารณานั้น ๆ โดยมีการก าหนดน้ าหนัก ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
เพื่อใช้ในการสุ่มสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Control and Monitor) และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมเสนอ
แนวทางการปรับปรุง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นเจ้าของและไม่ติดภาระ
จ านอง/จ าน า ดังนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

ที่ดิน* 32 32 5,483 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร* 178 178 2,174 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ ์ 497 544 6,836 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 512 - - 

อื่น ๆ 36 62 154 

รวม 1,255 816 14,647 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (577) (515) (6,525) 

 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (79) 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้  - สุทธิ 678 301 8,043 

* แสดงด้วยมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

นโยบายการต้ังค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

เงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหนี ้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยน าหลักการการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา มาใช้ส าหรับเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้นั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะได้รับในอนาคตโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและ
ปรับปรุงด้วยข้อมูลทีส่ังเกตได้ในปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องรับรู้จ านวนเงินของการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน และต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เป็นการโอนกลับการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เคยรับรู้ในอดีต 
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สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยน าหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ท่ีวัดมูลด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับ (ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือจาก
การซื้อลูกหนี้) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุ่มจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิตนับ
จากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า และส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติตามสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ 

กลุ่มที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under- Performing)  

 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการ  
เมื่อเริ่มแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงิน
ที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)  

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยบริษัทฯและ บริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริม่แรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเสีย่งของการผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยและข้อมูลคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ค้างช าระเกิน
กว่า 30 วัน และในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่  
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ท าให้เกิด  
ผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้า น
เครดิตจะรวมถึงการค้างช าระเกินกว่า 90 วัน หรือมีข้อบ่งช้ีว่าผู้กู้ก าลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ สถานะกฎหมาย 
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้น และประเมินได้ว่า 
ความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับจากวันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเหมือนท่ีเคยประเมินไว้ในงวดก่อน บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะเปลี่ยนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต ลอดอายุ 
ที่คาดไว้ เป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าได้ 
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เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญาเนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหา
ทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐาน 
ที่แสดงว่าความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีสาระส าคัญและไม่มีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่
คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล
ประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน 
เช่น ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่
สังเกตได้ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ 
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์
มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักใน
แต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst 
scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการน าข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่ม
ระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและ
การคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วน
เพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายตัดจ าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 

ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนหรือสินทรพัย์ท่ีเกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ บริษัทย่อย
จะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ก) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารและบรษิัทบริหารสินทรัพย์ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มด้วยจ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และ
ประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้ง
เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

 ส าหรับลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนบุคคลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร) ที่จัดช้ันเป็น
หนี้ปกติ (รวมลูกหนี้ท่ีผ่านการปรับโครงสร้างหนี้) และจัดช้ันเป็นหนี้กล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษัทฯและบริษัทย่อยกันส ารองในอัตราไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดับ ของยอดหนี้เงินต้นคงค้าง (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) หลังหักหลักประกัน และส าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยกันเงินส ารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ย
คิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ าหน่ายหลักประกันได้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งนี้ ส าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่เป็นลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อหรือลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินจะถือว่าไม่มีหลักประกัน 
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 และส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนบุคคลของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษัทย่อยกันเงินส ารองเป็นกลุ่ม
ลูกหนี้ (Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหนี้ท่ีมีความเสี่ยงลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ใน
อดีต ซึ่งค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default) นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้พิจารณากันส ารองเพิ่มเติมโดยค านึงถึงผล
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ โดยค่าตัวแปรและข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณนี้ได้มีการสอบทานรายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ  

ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณา
ความเสี่ยงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกัน 
ไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสได้รับช าระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดช้ันหนี้และตั้งส ารองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
โดย ก.ล.ต. 

ค)  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ที่ค้างช าระ
สุทธิจากรายได้ที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนคงค้างเป็นเกณฑ์ (อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การจัดช้ันหนี้ของ ธปท.) โดย
ลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้เงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และส าหรับ
ลูกหนี้ท่ีค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน 

ง) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจ านวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบการเงิน 

จ) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัดจ าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ โดยการตัด
จ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ และหนี้สูญที่ได้รับคืนจะน าไปลดหรือเพิ่มค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

นโยบายการรับรู้รายได้ – รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี ้

 ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้

 เงินให้สินเช่ือตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน 

 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและเช่าการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้คิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้
ของเครื่องมือทางการเงิน โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วน
หนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 ส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง บริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธี
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง โดยค านวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชีของลูกหนี้นั้น (ยอดหนี้คงค้างสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) หากต่อมาสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว บริษัทย่อยจะค านวณรายได้ดอกเบี้ย
บนมูลค่าตามบัญชีดังเดิม (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทย่อยมีนโยบายหยุดรับรู้ รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระ
ดอกเบี้ยเกินก าหนด 3 เดือนนับจากวันครบก าหนดช าระ) 

 รายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงินจะถูกรับรู้โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธี
อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อน
ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสัญญา 
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 เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 

 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพจาก
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต 
และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในลูกหนี้โดยการ
ค านวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีใช้ก าหนดราคาทุนของลูกหนี้ท้ังกลุ่ม (Yield) คูณด้วยราคาตามบัญชีใหม่ (ราคาทุนที่ซื้อ) ของลูกหนี้
คงเหลือส าหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการจ่ายช าระในระหว่างปี  และจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้โดยวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงส าหรับลูกหนี้ที่มีการจ่ายช าระในระหว่างปี โดยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับในจ านวนที่ไม่สูงกว่าจ านวนเงินที่
ได้รับช าระจากลูกหนี้ และในกรณีที่เงินรับจากลูกหนี้สูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อและดอกเบี้ยที่รับรู้ บริษัทฯจะบันทึกส่วนต่างเป็น
ก าไรจากการรับช าระหนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน) 

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตค านวณจากอัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณ การเงินสดจ่ายหรือรับใน
อนาคตตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้ เพื่อให้ได้ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มา ในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจะอ้างอิงข้อมูลทางสถิติจากกระแส
เงินสดรับสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตมาพัฒนาขึ้นเป็นแบบจ าลอง โดยมีข้อสันนิษฐานว่าประมาณการกระแส
เงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไว้ของกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 ในกรณีที่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่รับซื้อมานั้นได้ตัดรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีสิทธิเรียกร้องให้
ลูกหนี้ช าระหนี้ตามสัญญาได้ เมื่อได้รับช าระจากลูกหนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้เป็นก าไรจากการรับช าระหนี้ทั้งจ านวน 

 เงินให้สินเชื่ออื่น 

 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างส าหรับเงินให้สินเชื่อที่ผิดนัดช าระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินก าหนดสามเดือนนับจากวันครบก าหนดช าระ และจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับที่เคยบันทึกบัญชีเป็น
รายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับช าระหนี้ที่ค้างเกิน
ก าหนดช าระดังกล่าวแล้ว นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยส าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
ตามเกณฑ์คงค้าง โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายช าระตามสัญญา ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่าง
การติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้
ลกูหนี้สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และสามารถท่ีจะช าระหนี้คืนให้กับบริษัทฯ ได้สูงสุด และได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจาก
ลูกหนี้มีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยเล็งเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนใน
หลักทรัพย์ชั่วคราวและระยะยาวท้ังภาครัฐและเอกชน โดยก าหนดให้มีการทบทวนแผนการลงทุนทุกปี หรือทุกครั้งที่มีสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ และให้มีการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ในธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ความเสี่ยงต่ า และมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุนในส่วนของตราสารทุน
และตราสารหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานท่ีทางการก าหนด 

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนตั้งแต่การพิจารณาอนุมัติการลงทุน ติดตาม ทบทวนผลการลงทุน 
รวมทั้งก าหนดนโยบายการลงทุน ส าหรับการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (Market Risk) บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีการก าหนดระดับสัญญาณเตือนภัย (Risk signal) และระดับเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อควบคุม 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การต้ังส ารองค่าเผ่ือการปรับมูลค่าและค่าเผ่ือการด้อยค่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
โดยในการก าหนดราคายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการปรับมู ลค่าและ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษัทฯ ตามตารางที่ได้แสดงไว้ใน ส่วนที่ 3 หัวข้อ ฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานหลักของกลุ่มธนชาต บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย 
ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการก าหนดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม วงเงินลงทุนขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ โดยสัดส่วน  
การถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแตกต่างไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน  
การบริหารงานมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลัก โดยบริษัทฯ จะส่งผู้แทนหรือ ผู้บริหารของ 
บริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามนโยบายหลักของบริษัทแม่และร่วมบริหารงาน
ในบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษัทร่วมที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มาก บริษัทฯ อาจส่งเพียงตัวแทน/ผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วม
ก าหนดนโยบายหลักเท่านั้น 

ขอบเขตอ านาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

ขอบเขตอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้น หากมีสัดส่วนการถือหุ้นสูง บริษัทฯ  
จะมีขอบเขตอ านาจในการควบคุมการบรหิารงานมากกว่าบริษัทท่ีมีสดัส่วนการถือหุ้นต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายโดยการส่งตัวแทนหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อร่วม
ก าหนดนโยบายของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 7 จาก 7 

การส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ อาจส่งผู้บริหารของบริษัทฯ พนักงาน หรือตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานหรือก าหนดนโยบายหลักในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ 



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 1 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีคดีที่มีผลต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์
หมุนเวียนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเห็นว่าการถูกฟ้องคดี ข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบ 
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องท่ีเป็นคู่ความกับบริษัทฯและบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

คดีที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวน 
รวมประมาณ 139 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ล้านบาท) ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้วบางส่วน และส่วนที่เหลือฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือมั่น
ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน ณ ปัจจุบัน 

ส่วนคดีอื่นทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหนี้ในธุรกิจปกติ ซึ่งเช่ือว่าไม่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 9 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 
(ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือภาษาอังกฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ช่ือย่อหลักทรัพย์   : TCAP 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107536000510 

ทุนจดทะเบียน : 11,651,297,030 บาท 

ทุนช าระแล้ว : 11,651,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ  :   1,165,116,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 หุ้นบุริมสิทธิ  :            13,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

เว็บไซต ์ : www.thanachart.co.th 

อีเมล : tcap_ir@thanachart.co.th 

โทรศัพท ์ : 0 2217 8000 

โทรสาร : 0 2217 8312 

Contact Center : 1770 

หมำยเหต ุ 1)  ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้สิทธิได้
ทุกวันท่ี 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

 2) ผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกัน โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น : 1 เสียง 

 3) จ านวนหุ้นสามัญท่ีแสดงข้างต้นเป็นจ านวนหุ้นรวมท่ีบริษัทฯ ซ้ือหุ้นคืนจ านวน  116,512,970 หุ้น (แบ่งเป็นจ านวน 
19,467,000 หุ้น ตามโครงการซ้ือหุ้นคืน เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 และจ านวน 97 ,045,970 
หุ้น ตามหุ้นท่ีซ้ือคืนระหว่างวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 2 จาก 9 

กำรลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้  

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีออกจ ำหน่ำย

(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล   
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ 0 2299 2349 - 50 
โทรสาร 0 2273 7806 

ธนาคารพาณิชย์ สามัญ 100,912,374,754.35 91,588,946,036 96,409,416,880 19,389,891,927 20.11 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ำกัด 
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2613 6050 

บริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

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

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกัด 
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2613 6050 

บริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

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

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 
59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2111 0055 
โทรสาร     0 2111 0056 

ประกันชีวิต สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 50,999,997 51.00 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) 
444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2853 9000 
โทรสาร 0 2853 7000 

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

โรงแรมและ
บริการ 

สามัญ 2,194,923,000 1,698,860,821 1,698,860,821 379,946,939 22.36 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนำรี จ ำกัด 
(มหำชน) 
88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท ์ 0 2501 2175 
โทรสาร 0 2501 2176 

เกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

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

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 3 จาก 9 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีออกจ ำหน่ำย

(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท เอช ที อำร์ จ ำกัด 
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์ 0 2259 8911 - 6 
โทรสาร 0 2259 8919 

ให้เช่า - บริการ 
พื้นที่อาคาร
ส านักงาน 

ค้าอสังหาริมทรัพย์ 

สามัญ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00 

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

ประกันภัย สามัญ 4,930,000,000 4,930,000,000 493,000,000 251,236,207 50.96 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  

ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2779 9119 
โทรสาร 0 2217 9642 

ธุรกิจหลักทรัพย์ สามัญ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 1,528,936,148 50.96 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกัด  

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17   

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2613 6050 

บริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

สามัญ 500,000,120 500,000,120 50,000,012 49,995,816 99.99 

บริษัท ธนชำต เอสพีวี 1 จ ำกัด  

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 

ลงทุนในบริษัท 
อื่น ๆ 

สามัญ 12,704,980,880 12,704,980,880 1,270,498,088 1,270,498,086 100.00 

บริษัท ธนชำต เอสพีวี 2 จ ำกัด 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8312 

ลงทุนในบริษัท 
อื่น ๆ 

สามัญ 934,389,470 934,389,470 93,438,947 93,420,837 99.98 

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ำกัด 
59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2111 0055 
โทรสาร     0 2111 0056 

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

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 4 จาก 9 

ช่ือบริษัท/สถำนที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
ทุนช ำระแล้ว  

(บำท) 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีออกจ ำหน่ำย

(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ำกัด 
59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2026 3541 

นายหน้าประกัน
ชีวิต / ประกัน

วินาศภัย 

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

บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคช่ันส์ แอนด์         
แบรนด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 

444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 9 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ 0 2853 9000 

สื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 

สามัญ 5,000,000 5,000,000 50,000 24,999 50.00 

บริษัท กรุงเทพเคหะ จ ำกัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ช าระบัญช ี

สามัญ 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87 

บริษัท เพื่อนพบแพทย์ จ ำกัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 5 จาก 9 

ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง 

หลักทรัพย ์ นายทะเบียน 

 หุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์ 0 2009 9000 
โทรสาร 0 2009 9991 
Call Center 0 2009 9999 
เว็บไซต์  www.set.or.th/tsd 

หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 3000 ช้ัน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ 0 2299 2279, 0 2242 3478 
โทรสาร 0 2273 7332 
เว็บไซต์  www.tmbbank.com 

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

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

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

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

 ครั้งท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 

 (“TCAP29OA”) 

หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ท่ีครบก าหนด 
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

 ครั้งท่ี 3/2556 (“TCAP20NA”) 

ตั๋วแลกเงินบริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีครบก าหนด 
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

 รุ่นที่ 1/2562 (“TCAP20123A”) 

 รุ่นที่ 2/2562 (“TCAP20123B”) 

 รุ่นที่ 3/2562 (“TCAP20319A”) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cimbthai.com/


ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 6 จาก 9 

ส านักงานผูส้อบบัญช ี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เลขท่ี 193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์ 0 2264 0777, 0 2264 9090 
โทรสาร 0 2264 0789 - 90 
เว็บไซต์  www.ey.com 

รายชื่อผู้สอบบญัชี : นางสาวสมใจ คณุปสตุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่ม ี

สถาบันการเงินท่ีตดิต่อประจ า : ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimbthai.com/


ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 7 จาก 9 

บริษัทในกลุ่มธนชำต 

บริษัท ทุนธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 16 - 17 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000510 
เว็บไซต ์ www.thanachart.co.th 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 18-19  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2779 9119 
โทรสาร 0 2217 9642 
ทะเบียนเลขท่ี 0107547000591 
เว็บไซต์  www.thanachartsec.com 

 
บริษัท ธนชำตประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2308 9300 
โทรสาร 0 2308 9333 
ทะเบียนเลขท่ี 0107555000473 
เว็บไซต์  www.thanachartinsurance.co.th 

 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ช้ัน 4 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2111 0055 
โทรสาร 0 2111 0056 
ทะเบียนเลขท่ี 0107555000481 
เว็บไซต ์ www.mbklife.co.th 
 

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ำกัด 
เลขท่ี 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ช้ัน 4 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2026 3541 
โทรสาร ไม่ม ี
ทะเบียนเลขท่ี 0105559122776 
เว็บไซต์  www.tm-broker.co.th 

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ำกัด 
เลขท่ี 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ช้ัน 4 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท ์ 0 2111 0055 
โทรสาร 0 2111 0056 
ทะเบียนเลขท่ี 0105559103291 
เว็บไซต์  ไม่ม ี

 
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2613 6050 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540093282 
เว็บไซต์  ไม่ม ี

 
บริษัทบริหำรสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จ ำกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2613 6050 
ทะเบียนเลขท่ี 0105540086022 
เว็บไซต์  ไม่ม ี

 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 8 จาก 9 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17   
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2613 6050 
ทะเบียนเลขท่ี 0105554031624 
เว็บไซต์  ไม่ม ี

บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ช้ัน 11 UP 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท ์ 0 2431 9000 
โทรสาร 0 2431 9099 
ทะเบียนเลขท่ี 0107545000209 
เว็บไซต์  www.ratchthani.com 
 

บริษัท อำร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด 
เลขท่ี 77/20 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ช้ัน 2  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท ์ 0 2431 9500 
โทรสาร 0 2431 9567 
ทะเบียนเลขท่ี 0105561189971 
เว็บไซต์  www.rtnbroker.com 

บริษัท ธนชำต เอสพีวี 1 จ ำกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขท่ี 0105562173564 
เว็บไซต ์ ไม่ม ี

 
บริษัท ธนชำต เอสพีวี 2 จ ำกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขท่ี 0105562173572 
เว็บไซต ์ ไม่ม ี

 
บริษัท ธนชำต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
เลขท่ี 2 อาคารส านักงานธนชาต สวนมะลิ ช้ัน 2 
ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวัดเทพศิรนิทร์ 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศัพท ์ 0 2220 2222 
โทรสาร 0 2220 2520 
ทะเบียนเลขท่ี 0105533119077 
เว็บไซต ์ ไม่ม ี

 
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ำกัด 
เลขท่ี 1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์ 0 2208 5061 - 2 
โทรสาร 0 2651 6611 
ทะเบียนเลขท่ี 0105534009895 
เว็บไซต ์ ไม่ม ี

 
 

 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 9 จาก 9 

ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

- ไม่มี - 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 8 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว ดังนี ้

ทุนจดทะเบียน : 11,651,297,030 บาท 

ทุนช าระแล้ว : 11,651,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ :   1,165,116,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 หุ้นบุริมสิทธิ :            13,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

หมำยเหตุ 1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ
สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันท่ี 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี  

 2) ผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกัน โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น : 1 เสียง 

 3) จ านวนหุ้นสามัญที่แสดงข้างต้นเป็นจ านวนหุ้นรวมที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจ านวน 116 ,512,970 หุ้น (แบ่งเป็น
จ านวน 19,467,000 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืน เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และ
จ านวน 97,045,970 หุ้น ตามหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 2 จาก 8 

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสามญั และหุ้นบุริมสิทธิสูงสดุ 10 รายแรก 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุน้ 
จ ำนวน 

หุน้สำมัญ 
จ ำนวน 

หุ้นบุริมสิทธ ิ
จ ำนวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
PRIMACY ELEGANCE INVESTMENTS LIMITED 

129,914,400 
3,400,000 

- 
- 

129,914,400 
3,400,000 

11.150 
0.292 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 124,960,619 - 124,960,619 10.725 

3. บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 116,512,970 - 116,512,970 10.000 

4. STATE STREET EUROPE LIMITED  52,858,434 - 52,858,434 4.537 

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

 

28,248,900 

 

- 

 

28,248,900 

 

2.425 

6. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 23,358,000 - 23,358,000 2.005 

7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 20,987,074 - 20,987,074 1.801 

8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 19,737,463 - 19,737,463 1.694 

9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 16,348,200 - 16,348,200 1.403 

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

 ผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ 614,790,487 13,156 614,803,643 52.767 

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

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 888,581,348 13,096 888,594,444 76.266 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 276,535,199 60 276,535,259 23.734 

ที่มำ  รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยวันที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจัดท าโดย  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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หมำยเหตุ 1) ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
เป็นล าดับเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและบริการ โดยวันที่ก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งหลังสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) 474,249,530 27.981 

 บริษัท พี อาร์ จ ีพืชผล จ ากัด 25,000,000 1.475 

2. บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 379,947,739 22.417 

3.    บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากัด 90,809,636 5.358 

4. DBS BANK LTD 39,209,800 2.313 

5. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND1 35,530,700 2.096 

6. นายปริญญา เธยีรวร 34,000,000 2.006 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 31,054,364 1.832 

8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 24,600,000 1.451 

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,512,191 1.328 

10. มูลนิธิส่งเสริมไทย 20,182,000 1.191 

 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 517,827,040 30.552 

 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว 1,694,923,000 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 1,461,308,117 86.217 

 ผู้ถือหุ้นสัญชำติตำ่งด้ำว 233,614,883 13.783 

หมำยเหตุ ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 กับล าดับที่ 2 ได้รวมผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นล าดับเดียวกัน 

 2) ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 4 - 8 ของบริษัทฯ เป็น Nominee Accounts ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้ 

กลุ่มผู้ถือหุน้รำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

- ไม่ม ี- 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 

- ไม่มี - 
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กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 

1. หุ้นกู ้

 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

1.1 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี 2565 (“หุ้นกู”้) (TCAP22NA) 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู ้

อายุหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
วันออกหุ้นกู ้ 21 พฤศจิกายน 2555 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 21 พฤศจิกายน 2565 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีออก 3,000,000,000 บาท 
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 3,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี 
วันช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 21 พฤษภาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ 
อันดับเครดิตตราสารหนี้ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

1.2 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี 2566 (“หุ้นกู”้) (TCAP238A) 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู ้

อายุหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
วันออกหุ้นกู ้ 9 สิงหาคม 2556 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2566 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีออก 500,000,000 บาท 
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 500,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4.85 ต่อปี 
วันช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู ้
อันดับเครดิตตราสารหนี้ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

1.3 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี 2568 (“หุ้นกู”้) (TCAP258A) 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู ้

อายุหุ้นกู้ 12 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้
วันออกหุ้นกู ้ 9 สิงหาคม 2556 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2568 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีออก 900,000,000 บาท 
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 900,000,000 บาท 
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อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4.95 ต่อปี 
วันช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ 
อันดับเครดิตตราสารหนี้ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

1.4 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี 2566 (“หุ้นกู”้) (TCAP23OA) 

ประเภทหุ้นกู ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู ้

อายุหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วันออกหุ้นกู ้ 22 ตุลาคม 2556 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2566 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีออก 1,300,000,000 บาท 
มูลค่าทีย่ังไม่ได้ไถ่ถอน 1,300,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี 
วันช าระดอกเบี้ย ทุกวันท่ี 22 เมษายน และวันท่ี 22 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ 
อันดับเครดิตตราสารหนี้ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

1.5 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี 2572 (“หุ้นกู”้) (TCAP29OA) 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู ้

อายุหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วันออกหุ้นกู ้ 29 ตุลาคม 2562 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 29 ตุลาคม 2572 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีออก 5,000,000,000 บาท 
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 5,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.01 ต่อป ี
วันช าระดอกเบี้ย ทุกวันท่ี 29 เมษายน และวันท่ี 29 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ 
อันดับเครดิตองค์กร A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

1.6 ช่ือเฉพาะ หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบก าหนดไถ่ถอน 
ปี 2563 (“หุ้นกู”้) (TCAP20NA) 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู ้

อายุหุ้นกู้ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 
วันออกหุ้นกู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2563 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ท่ีออก 2,900,000,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 6 จาก 8 

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 2,900,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 5.03 ต่อปี 
วันช าระดอกเบี้ย ทุกวันท่ี 15 พฤษภาคม และวันท่ี 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ 
อันดับเครดิตตราสารหนี้ A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

 หมำยเหตุ อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทฯ ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ถูกปรับลดลงจากระดับ A+ เป็น A เมื่อวันที่  
 10 เมษายน 2563 

2. ต๋ัวแลกเงิน 

 ตั๋วแลกเงินบริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

2.1 ช่ือเฉพาะ ตั๋วแลกเงินบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) มูลค่า 500 ล้านบาท รุ่นที่ 
1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน วันที่ 23 มกราคม 2563 (“ตราสารหนี้”) 
(TCAP20123A) 

ประเภทตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
อายุตราสารหนี้ 258 วัน 
วันออกตราสารหนี้ 10 พฤษภาคม 2562 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2563 
มูลค่ารวมที่ออกเสนอขาย 500,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราคิดลด ณ วันออกตั๋ว 
อันดับเครดิตองค์กร A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  

2.2 ช่ือเฉพาะ ตั๋วแลกเงินบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท รุ่นที่ 
2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน วันที่ 23 มกราคม 2563 (“ตราสารหนี้”) 
(TCAP20123B) 

ประเภทตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
อายุตราสารหนี้ 244 วัน 
วันออกตราสารหนี้ 24 พฤษภาคม 2562 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2563 
มูลค่ารวมที่ออกเสนอขาย 1,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราคิดลด ณ วันออกตั๋ว 
อันดับเครดิตองค์กร A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด  

2.3 ช่ือเฉพาะ ตั๋วแลกเงินบริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) มูลค่า 2,500 ล้านบาท รุ่นที่ 
3/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน วันที่ 19 มีนาคม 2563 (“ตราสารหนี้”) 
(TCAP20319A) 

ประเภทตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
อายุตราสารหนี้ 268 วัน 
วันออกตราสารหนี้ 25 มิถุนายน 2562 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2563 
มูลค่ารวมที่ออกเสนอขาย 2,500,000,000 บาท 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 7 จาก 8 

อัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราคิดลด ณ วันออกตั๋ว 
อันดับเครดิตองค์กร A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

 หมำยเหตุ อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทฯ ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ถูกปรับลดลงจากระดับ A+ เป็น A เมื่อวันที่  
 10 เมษายน 2563 

3. กำรออกและเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพอื่น 

 โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคล ต่างด้าว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น 

- ไม่มี - 

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) 

ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลท. ได้ออก NVDR ที่มีหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ านวน 124,960,619 หุ้น หรือร้อยละ 10.73 ของทุนที่เรียกช าระแล้วของ
บริษัทฯ ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่น าไปอ้างอิงทุกประการแต่จะไม่
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจาก 
ตลท. (Delisting) 

 

อน่ึง จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีน าไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เป็น NVDR ได้จาก ตลท. ผ่านเว็บไซต์ : 
www.set.or.th/nvdr 

หมำยเหตุ NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt หรือ 
NVDR) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เป็นนิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ ท าให้ผู้ลงทุนต่างประเทศลงทุน
ได้โดยไม่ติดข้อจ ากัดการโอนหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Limit) 

4. พันธะผูกพันเกี่ยวกับกำรออกหุ้นในอนำคต 

บริษัทฯ ไมม่ีพันธะผูกพันเกีย่วกับการออกหุ้นในอนาคต 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความ
เพียงพอของเงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรพอและสมควรที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 

 

 

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


ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 8 จาก 8 

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ก าไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 49.98 2.85 2.04 1.42 1.86 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.00 2.60 2.20 2.00 1.80 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ  
 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 

 

13.70 

 

90.40 

 

107.74 

 

140.43 

 

95.60 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ) 

 

72.59 

 

38.25 

 

36.61 

 

38.76 

 

38.58 

หมำยเหต ุ 1) เงินปันผลของปี 2562 จ านวน 7.00 บาท รวมเงินปันผลพิเศษระหว่างกาล จ านวน 4.00 บาท ทีจ่่ายเมื่อวันที ่16 มกราคม 2563 
 2) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจ าป ี2563 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยท่ีจ่ำยแก่บริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยมีก าไร โดยบริษัทย่อยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจาก
การด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษัทย่อย รวมถึงเงินส ารองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับ
ธุรกิจแต่ละบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อย 
มีผลก าไรพอและสมควรที่จะท าเช่นน้ัน และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 11 

8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินรอการขาย คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินส าหรับการด าเนินธุรกิจ และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกด้าน 
รวมทั้งมีการก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ โดยมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี ้

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ 

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  -  เป็นผู้บริหารในต าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 2 จาก 11 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
6 คน (โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการก าหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยก าหนดประชุม  
เดือนละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เห็นชอบวาระ  
การประชุม โดยการน าเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีการก าหนดวาระล่ว งหน้าไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย วาระ 
เพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่ออนุมัติ วาระพิจารณารับทราบรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีต้องพิจารณาเป็นประจ า
ทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดท าหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อ ง 
ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม โดยการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซึ่งในปี 2563 ท่ีผ่านมา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็นของ
กรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกเป็นรายบุคคล จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)              หน้า 3 จาก 11 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2563 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ก ากับความเสีย่ง 

(ทั้งหมด 12 ครั้ง) (ทั้งหมด 12 ครั้ง) (ทั้งหมด 5 ครั้ง) (ทั้งหมด 12 ครั้ง) (ทั้งหมด 12 ครั้ง) 

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 12 - - - - 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 12 - - 12 - 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

12 12 5 - - 

4. นายธีรพจน ์ วัชราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

12 11 5 - - 

5. นางสาลินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 12 12 - - 12 

6. ดร. ธนชาต ิ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการก ากับความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 12 - - - 12 

7. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการก ากับความเส่ียง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

12 - 5 - 12 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 12 - - 12 - 

9. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

12 - - 12 8 

หมายเหตุ 1) กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ 1) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 2) นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 3) นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
 2) นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ผู้บริหารบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารในต าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ซึ่งรวม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดังนี้ 

1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. นายก าธร ตันติศิริวัฒน ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 

3. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ 

4. นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 

5. นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนทางธุรกิจ 

6. นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 

7. นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง 
เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 และ
มอบหมายให้ส านักเลขานุการองค์กรเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักก ารก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 
89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 
หน้าท่ีตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีดังนี้ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่กรรมการ 

3. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะน าลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ  
ข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ 

5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ  
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม  
ผู้ถือหุ้น 

7. จัดท าและเก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ 

9. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์  
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 

10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 

11. อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท 

12. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นายก าธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ สายการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัทฯ คื อ นางธนวันต์  
ชัยสิทธิการค้า ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีและรายงานประจ าปีฉบับน้ีแล้ว 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นจ านวน 
48,693,054.89 บาท โดยลักษณะของค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ าเหน็จ
กรรมการที่จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 สรุปได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจ่ายในปี 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม บ าเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบันเทิง ตันติวิท 1,440,000.00 720,000.00 6,582,318.99 8,742,318.99 
2.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49 
3.  นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49 
4.  นายธีรพจน ์ วัชราภัย 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49 
5.  นางสาลิน ี วังตาล 720,000.00 360,000.00 - 1,080,000.00 
6.  ดร. ธนชาต ิ นุ่มนนท์ 720,000.00 360,000.00 - 1,080,000.00 
7.  นายวิชิต ญาณอมร 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49 
8.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49 
9.  นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49 
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งในปี 2562     
1.  นายธีรนันท์ ศรีหงส ์ - - 3,146,889.48 3,146,889.48 
2.  นายปริญญา หอมเอนก - - 3,146,889.48 3,146,889.48 
รวม 7,200,000.00 3,600,000.00 32,623,054.89 43,423,054.89 

หมายเหตุ นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
 มีผลต้ังแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจ่ายในปี 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม รวม 
1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 720,000.00 360,000.00  1,080,000.00  

2. นายธีรพจน ์ วัชราภัย 480,000.00  220,000.00  700,000.00  

3. นางสาลิน ี วังตาล 480,000.00 240,000.00 720,000.00 

รวม 1,680,000.00 820,000.00  2,500,000.00 
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3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีจ่ายในปี 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม รวม 

1. นายธีรพจน ์ วัชราภัย 360,000.00 100,000.00  460,000.00  

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 240,000.00  75,000.00  315,000.00  

3. นายวิชิต ญาณอมร 240,000.00 75,000.00  315,000.00  
รวม 840,000.00  250,000.00  1,090,000.00  

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง ที่จ่ายในปี 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการก ากับความเสี่ยง 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม รวม 
1. ดร. ธนชาต ิ นุ่มนนท์ 360,000.00 360,000.00 720,000.00 
2. นายวิชิต ญาณอมร 240,000.00  240,000.00 480,000.00  
3. นางสาลิน ี วังตาล 240,000.00  240,000.00 480,000.00  
4. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ* - - - 
5. นายก าธร ตันติศิริวัฒน*์ - - - 
รวม 840,000.00  840,000.00  1,680,000.00  

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน 

5. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย 

ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร 

7. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีผู้บริหารในต าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ซึ่งรวม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
หรือการเงินอยู่ด้วย รวมจ านวน 7 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน เงินช่วยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน 
และเงินสมทบประกันสังคม ท่ีบริษัทฯ จ่ายแก่ผู้จัดการและผู้บริหารรวม 7 คน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 53,443,394.40 บาท 

ค่าตอบแทนอื่น 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่กรรมการแต่อย่างใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราส่วน  
ร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายุงานของผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหารจ านวน 7 คน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,593,800.40 บาท 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยปัจจุบันมีกรรมการจ านวน  
3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

1. นายธีรพจน ์ วัชราภัย ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
อย่างเต็มที่ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศก าหนด เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินการของบริษัทฯ ดังนี้ 

 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย เหมาะสมตาม
กฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ เสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารในต าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมทั้งดูแลให้
คณะกรรมการมีจ านวนและโครงสร้าง ตลอดจนคุณสมบัติ ความรู้ความช านาญที่เหมาะสมในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

 การก าหนดค่าตอบแทน และการทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และอยู่
ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงจัดให้มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในต าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป 

 การด าเนินการด้านบรรษัทภิบาล ทบทวน เสนอ และติดตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ พิจารณาผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงาน
ภายนอก รวมถึงเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี หรือข้อบังคับส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ติดตามความ
เพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนถึง
ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ 

โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง 
ที่ส าคัญ ดังนี ้

1. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ 

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทฯ ประกาศ
ก าหนด เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทาง  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง คุณสมบัติ และองค์ประกอบความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ 
(Board Skill Matrix) ประจ าปี 2563 และการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการประจ าปี เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทางการที่ก ากับดูแลบริษัทฯ 
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- พิจารณาการว่าจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ าปี 2564 

2. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ  
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงรับทราบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น และพิจารณาสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ  
บรรษัทภิบาล 

- พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และการจัดสรร  
เงินบ าเหน็จกรรมการจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 รวมถึงรับทราบสรุปจ านวนครั้งที่ประชุมและการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อย 

3. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้านบรรษัทภิบาล 

- พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาตประจ าปี 2563 พิจารณา
ทบทวนนโยบายสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธนชาตเมื่อปลายปี 2562 โดยยังคงพิจารณาตามหลักปฏิบัติของหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

- พิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พร้อมทั้งวาระการประชุม เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และประกาศทางการรวมถึงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยครบถ้วน รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการสรรหาเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการ  
ที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

- รับทราบผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2563 และ
พิจารณาขอ้เสนอแนะ เพื่อพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามโครงการ CGR 

- รับทราบรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 2562 และพิจารณารายงาน
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่จะเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2562  รวมถึงช่องทางอื่น ๆ  
เพื่อติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 

โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 แล้ว 

 
 

 

(นายธีรพจน์  วัชราภัย) 

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
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บุคลากร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานประจ าทั้งหมด 84 คน โดยแบ่งตามสายงาน ดังนี ้

สายงาน จ านวนพนกังาน (คน) 

1. สายงานธุรกิจ 1 

 1.1 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 3 

 1.2 ส่วนทรัพย์สินรอการขายและบริหารกลาง 3 

 1.3 สังกัดสายงานธุรกิจ (ยืมตัวไป บบส. เอ็นเอฟเอส) 1 

 1.4 สังกัดสายงานธุรกิจ (ยืมตัวไป บบส. แม๊กซ์) 3 

 1.5 สังกัดสายงานธุรกิจ (ยืมตัวไป บบส. ทีเอส) 1 

2. ส านักเลขานุการองค์กร 6 

 2.1 ส่วนเลขานุการและกิจการผู้ถือหุ้น 6 

 2.2 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ ์ 3 

 2.3 ส่วนส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ทางการ 3 

3. สายการเงิน 1 

 3.1 ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต 1 

  3.1.1 ส่วนงบการเงินรวม 7 

  3.1.2 ส่วนบัญชีทุน 3 

  3.1.3 ส่วนบัญชีบริหารสินทรัพย ์ 3 

  3.1.4 ส่วนปฏิบัติการและงานสนบัสนุน 3 

 3.2 ฝ่ายวางแผนข้อมลูเพื่อการจัดการ 2 

  4.1.1 ส่วนงบประมาณ 3 

  4.1.2 ส่วนข้อมูลเพื่อการจัดการ 1 

 3.3 ส่วนบริหารเงินและการลงทุน 2 

 3.4 Risk Management 1 

 3.5 Special Project 1 

4.  สายงานสนับสนุนธุรกิจ 1 

 4.1 ฝ่ายพัฒนาและออกแบบกระบวนการท างาน 2 

 4.2 ฝ่ายกฎหมาย 5 

5. สายงานตรวจสอบ 18 

หมายเหต ุ พนักงานประจ าไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงานสัญญาจา้งรายปี ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ท าสัญญาจ้างปีต่อปี 
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ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ านวนทั้งสิ้น 179 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส 
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มธนชาต 

ทั้งนี้ นโยบายในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มธนชาต ไดเ้ปิดเผยไว้ใน ส่วนท่ี 2 - 10 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ   

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (“นโยบายฯ”) และคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2546 พร้อมทั้งก าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตน าแนวทางดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะของธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
กลุ่มธนชาตเมื่อปลายปี 2562 โดยยังคงยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) ของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ เช่น โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายฯ รวมทั้งคู่มือจรรยาบรรณไว้ในระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.thanachart.co.th) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธนชาตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้
อย่างทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการสื่อสารไปยังพนักงานกลุ่มธนชาต ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และของกลุ่มธนชาต 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนางานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

 1. ก าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยน า
นโยบายฯ ของบริษัทฯ ไปพิจารณาให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท 

 2. ได้รับผลการประเมนิโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว   

 3. ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ด้วยคะแนน 100 คะแนน  

 4. บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2557 
และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ผ่านการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ในครั้งที่ 2 ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดมา   

 5. จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณโดย 
ไม่กระท าการใดที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือมีธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ต่อกลุ่มธนชาต รวมทั้งประสานงานกับบริษัทในกลุ่มธนชาตเพื่อให้ด าเนินการจัดท าแบบยอมรบัการปฏบิัติตามนโยบายฯ ของแต่ละ
บริษัทในกลุ่มธนชาต เป็นประจ าทุกปี  
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 6. จัดท าแบบประเมินให้พนักงานทุกระดับทุกคนในบริษัทฯ เพื่อพัฒนา ทดสอบ และวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมทั้งประสานงานให้บริษัทในกลุ่ม ธนชาต 
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นประจ าทุกปี 

 7. จัดให้มีอินโฟกราฟิก (Infographics) เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน (CG & Anti-
Corruption) เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบ โดยมีเนื้อหาที่ ครบถ้วน รูปแบบน่าสนใจ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ 

 8. ก าหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปช่ันไว้ในเว็บไซต์ของ 
แต่ละบริษัท 

 9. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันในการงดรับของขวัญ และของก านัลต่าง ๆ (No Gift Policy) และขอความ
ร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบด้วยการงดเว้นการให้ รับของขวัญในช่วงเทศกาล หรือโอกาส
อื่นใดก็ตาม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตมีการเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม   
(CG & CSR) ทั้งในเชิงนโยบาย และรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ ด้วยรูปแบบการน าเสนอ 
ที่เข้าถึงง่าย ผ่าน VTR หนังสั้นต่าง ๆ  

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2563 มีดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.1 การดูแลสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย 
เช่น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการในรูปของเงินปันผล การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม
อย่างเท่าเทยีมกันและเป็นอิสระ และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง  
เท่าเทียมกัน 

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม และมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ก าหนดนโยบายการจัดประชุม  
ผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การลงมติ การเสนอวาระ การเสนอช่ือบุคคล ความครบถ้วน
เพียงพอของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนสถานที่จัดประชุม วันและเวลาที่จัดประชุม  
ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดท าและเปิดเผยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการ 

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท าการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
ได้ท าการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2553 - ปี 2561 
และ ป ี2563)  
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ด าเนินการประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและมาตรการ 
เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยยังคงค านึงถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ระบุวัน เวลา 
สถานที่ประชุม และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้ 

ระบบข่าว ตลท.  เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ที่แสดงก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึง 
การจ่ายเงินปันผล โดยเผยแพร่เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

 แจ้งการเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข่าว
 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม  
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้กับ 
ผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลในเรื่อง 1) วัน เวลา สถานที่ประชุม  2) วาระในการประชุมพร้อม  
ค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือ 
เชิญประชุม 3) ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม 
กฎเกณฑ์ในการประชุม และ  4) ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 
นอกจากน้ี ได้เผยแพร่รายงานประจ าปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย 

จัดส่งทางไปรษณีย์ จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และรายงาน
ประจ าปี ในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจัดส่ง
เอกสารทั้งหมดไปยังท่ีท าการไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน 

บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลา  
 3 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

2. เสนอค าถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยข้อมูลที่
เปิดเผยในเว็บไซต์จัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอน ช่องทางการเสนอเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดประกาศก าหนดที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และระบุบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับหนังสือ  
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
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สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ และยังได้น าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ัวไปและผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ สามารถมอบฉันทะได้ตามจ านวนท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

บริษัทฯ ได้จัดประชุม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ เดินทาง
ได้สะดวกทั้งรถยนต์ รถประจ าทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานที่จัดการประชุม เจ้าหน้าที่
ต้อนรับ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและลงมติ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ท างาน และประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียน
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ช่ัวโมง โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น
รายย่อย 1 ราย เป็นอาสาสมัครในการเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทฯ ไม่มีการสลับวาระการประชุมหรือเพิ่ม
วาระการประชุม หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุมอย่างกะทันหัน 

มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,237 ราย 

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมอย่างเต็มที่พร้อมมีการบันทึกข้อซักถาม และค าช้ีแจงไว้ในรายงาน  
การประชุม 

ประธานในที่ประชุมได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม พร้อมทั้ง  
มีผู้ถือหุ้นรายย่อยหนึ่งรายเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ 

บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนส าหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ในการประชุมมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ ตลท. ภายหลังจบการประชุม  
ในวันเดียวกัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท าการถัดไป 

บริษัทฯ ได้จดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายช่ือกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม การ
ช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม 
และช้ีแจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าไร และข้อมูลอื่น  
ที่ส าคัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ต่อ ตลท. และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการเปิดโอกาส  
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
ในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถ
ใช้สิทธิได้ตามที่กล่าวในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

 รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยยังคงค านึงถึงหลักการปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 

 2. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารในต าแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารสูงสุด  
ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน 

  - รายงานการถือหุ้น รวมถึงการด ารงต าแหน่งในบริษัทต่าง ๆ รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง ของตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
เป็นรายไตรมาส ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส่งส าเนาให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง 

  - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัย
อ้างอิงต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษา ที่ล่วงรู้สารสนเทศส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
น ามาใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยก าหนดไว้ในประกาศและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ  

 4. ประกาศนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลข้อมูลภายใน การเปิดเผย
สารสนเทศ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การตรวจสอบกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหล และการก าหนดหลักเกณฑ์การซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาห้ามบุคคลต่อไปนี้ ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วัน  
ก่อนวันสิ้นแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันท่ีบริษัทฯ เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 2 วัน 

  - กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

  - ลูกจ้างที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงาน (Outsource)  

  - บุคคลใด ๆ ในฐานะที่ปรึกษา หรือคู่สัญญาในการให้บริการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

 5. จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในธุรกรรมที่มีข้อมูลส าคัญ ลงนามในสัญญา
รักษาความลับส าหรับธุรกรรมนั้น ๆ 

 6. ก าหนดให้การน าข้อมูลไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญา  
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ซื้อขายล่วงหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย และมีความผิดตาม
กฎหมาย 

2.2 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมีการก าหนดเป็นนโยบาย ประกาศ  
และระเบียบ เพื่อให้บริษัทฯ มีการด าเนินการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ได้แก่ 

 1. นโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ มีการก าหนดหลักการเพื่อไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล 

 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต ก าหนดหลักเกณฑ์การท าธุรกรรมของบริษัทฯ การท าธุรกรรมระหว่าง
กันภายในกลุ่มธนชาต และการท าธุรกรรมของบริษัทในกลุ่มธนชาต กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  รวมถึงในนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างกันในกลุ่มธนชาต การใช้บริการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัท 
ในกลุ่มธนชาต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยหลักการ คือ 

   - ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าว 

   - ก าหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ดูแลงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ
ก่อนการน าเสนอธุรกรรมต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่เป็นธุรกิจปกติที่มีการก าหนดไว้ 

   - ก าหนดให้กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจ ารณา
อนุมัติธุรกรรม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว 

   - ก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมัติการท าธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตาม
นโยบายการท าธุรกรรมที่ก าหนดไว้ได้ หรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท าธุรกรรม ให้น าเสนอข้อมูล
ให้คณะกรรมการบริษัทของผู้ท าธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ส านักเลขานุการองค์กรของ
บริษัทฯ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

   - การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยให้หารือไปยัง
หน่วยงานที่ดูแลงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และให้หน่วยงานที่ดูแลงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับมีอ านาจในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

   - รายงานและเปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ภายในที่ก าหนด โดยมีการรายงานข้อมูลธุรกรรม เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบปีละ 2 ครั้ง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมต่อบุคคลภายนอก
ตามหลักเกณฑ์ของทางการ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดไว้ 

  3. ก าหนดขั้นตอนก ากับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ 1) การรวบรวมรายช่ือกิจการ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบรายการ 2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของหน่วยงานที่ดูแลงาน
ก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับในประเด็นข้อกฎหมายและเกณฑ์ปฏิบัติ 3) การอนุมัติ 4) การเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ทางการ 
ตลอดจน 5) การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยหน่วยงานที่ดูแลงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
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  4. ก าหนดขั้นตอนการท ารายการเกี่ยวกับ การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่มธนชาต หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

  5. ก าหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ ว่ารายการใดท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีผลประโยชน์
ในการท ารายการ ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณาและห้ามกรรมการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในช่วง
การพิจารณารายการนั้น ๆ 

  6. ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น การด ารงต าแหน่งในบริษัทต่าง ๆ ตลอดจนถึงการถือหลักทรัพย์และสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง ของกรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหาร
สูงสุดฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน รวมถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  7. ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่ค้า
หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ท่ีทับซ้อน 

  8. ก าหนดเป็นความผิดวินัยในกรณีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมถึงภาครัฐ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ โดยสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการเอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลา มีการ
ค านงึถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ ไม่ละเมิดสทิธิใด ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศทางการ
ที่ก ากับดูแลกิจการ มีการก าหนดขั้นตอนการใช้บริการ การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบอย่างเพียงพอ สรุปได้ดังนี้ 

 3.1  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

  กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้  
ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ โดยค านึงถึงความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภ ายในที่ดี 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแล และอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้
ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ และที่ส าคัญกลุ่มธนชาตยึดหลักการด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 3.2 พนักงาน 

  กลุ่มธนชาตยึดมั่นในการดูแลพนักงานท้ังสวัสดิการด้านต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน รวมถึง
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม สนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเองตลอดจนการ
แสดงความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลที่ชัดเจนโดยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากตัวช้ีวัด (KPIs) สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่มอบหมาย และจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลงาน ในอัตราที่
สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในระดับเดียวกัน 
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 3.3 ลูกค้า 

  กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการทางวิชาชีพ 
ที่ดีมีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า มีการเรียกเก็บค่าบริการที่เป็นธรรม พร้อมน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ  
อย่างครบถ้วน และเพียงพอให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ 

 3.4 คู่ค้า เจ้าหนี้ 

  ส าหรับคู่ค้า กลุ่มธนชาตได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัตงิานในการจัดซือ้ จัดจ้างที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีระเบียบอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการจ้างงานการจัดซื้อพัสดุ 
และการเช่าอย่างละเอียดและรัดกุม รวมถึงแนวทางการคัดเลือกคู่ค้า โดยก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสีย  
เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ท่ีทับซ้อน  

  ทั้งนี้ กลุ่มธนชาตยังด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  โดยเริ่มจากการบริหาร
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารธนชาต มีการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้คู่ค้า
พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มุ่งหวังให้คู่ค้าของกลุ่มธนชาต 
มีการพัฒนาในกระบวนการด าเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อม ๆ กัน  

  ส าหรับเจ้าหนี้ กลุ่มธนชาตมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้ าประกันการ
บริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี้โดยปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด  ทั้งเรื่อง
วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช าระเงินต้นและดอกเบี้ย เง่ือนไขการค้ าประกันและเรื่องอื่นใดที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยจะรายงาน
ฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันด้วยความถูกต้อง โปร่งใส อย่างสม่ าเสมอ  

  ในส่วนของการบริหารเงินทุนนั้นให้ความส าคัญกับความมั่นคงและแข็งแกร่ง และบริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียงในการ
ช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามก าหนดเวลา มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างครบถ้วนเพียงพอ ในระยะเวลาอันควรโดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางที่ก าหนด ภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบได้  

  นอกจากน้ี ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก าหนดทางกฎหมาย เพื่อสร้างความเช่ือมั่นที่จะร่วมมือกันในระยะยาว ดังที่ได้
เปิดเผยไว้ในความรับผิดชอบในการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนชาต หัวข้อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 3.5 คู่แข่ง 

  ด าเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนท าให้เกิดผลกระทบด้านลบ  
ต่อธุรกิจโดยรวม 

 3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  กลุ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การด าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งจะต้องท าให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม  
โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้น าในการผลักดันอย่างจริงจัง 

 3.7 ภาครัฐ 

  ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ และให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือด าเนินธุรกิจกับองค์กร หรือบุคคลที่กระท าผิดต่อกฎหมาย และที่ส าคัญจะ
ไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดการคอร์รัปช่ันในภาครัฐทุกกรณี 
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 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 กลุ่มธนชาตมีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สามารถรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า บุคคลภายนอก 
และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อน าความคิดเห็นด้านต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น โดยมีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามข้อร้องเรียน พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือ  
ผู้ร้องเรียนทุกราย และน าข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต ให้ตอบสนองความต้องการและท าให้ลูกค้าหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป ซึ่งมีการเปิดเผยแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 ส าหรับการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือการคอร์รัปช่ัน กลุ่มธนชาตได้เปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะผ่าน
เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต ส าหรับบริษัทฯ เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.thanachart.co.th 
หัวข้อ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันที่ อีเมล Anticorruption@thanachart.co.th ซึ่งมีสายงานตรวจสอบภายในเป็น 
ผู้พิจารณาและรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ดังที่กล่าวไว้ในเรื่องการเปิดเผยเกี่ยวกับ  
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามล าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก าหนดแนวทางการคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและ 
การคอร์รัปช่ันไว้อย่างชัดเจน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ดูแลรา ยงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีการรายงานที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือได้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่
ผู้สอบบัญชีให้บริการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้เปิดเผยการวิเคราะห์และ
ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาส 
และงวดประจ าปี โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินประจ างวดครึ่งปีแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2546 เป็นต้นมา 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์ส าคัญหรือการท าธุรกรรมที่เข้าข่า ยให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศ  
อย่างครบถ้วน เพียงพอ และปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลบริษัทฯ ประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 บริษัทฯ มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลาให้แก่ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน นักวิ เคราะห์ และบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์  
และความน่าเช่ือถือขององค์กร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  
ของบริษัทฯ  ได้ทา ง โทรศัพท์หมาย เลข 0  2217  8 000  ต่ อ  3027 ,  3102 -3 และ  0 2613  6007 หรื ออี เมล 
tcap_ir@thanachart.co.th  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมกัน โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้ง
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อเสนอแนะของแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีที่จัดท าโดย ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ตลท. 

  - การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A) เปิดเผยรายไตรมาส 

  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) 
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  - งบการเงินของบริษัทฯ (รายไตรมาส)  

  - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ 

 2. ก.ล.ต. (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ ฯลฯ) 

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลบริษัทฯ) 

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

 5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออ่ืน ๆ (ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ค าช้ีแจงกรณีเหตุการณ์ส าคัญและอื่น ๆ) 

 6. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นประจ าทุกไตรมาส 

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

 8. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow/Conference) 

 9. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 

 กิจกรรมในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่
ผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference 
Call) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Conference) และการประชุมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลัก 
ที่ด าเนินการอยู่ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ อันท าให้สามารถ
บริหารจัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และไม่จ ากัดเรื่องเพศ โดยได้ก าหนดชัดเจนไว้ใน
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  ในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
6 คน (โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) ซึ่งกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ต่างมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย  
ทั้งความรู้ความสามารถในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู่และที่เกี่ยวข้อง ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่  
30 กันยายน 2559 และได้เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความหลากหลาย และ
ประวัติกรรมการที่แสดงปีท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

  การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน  3 ของจ านวนกรรมการ
ขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 
1 ใน 3 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 11 จาก 25 

  โดยการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้
กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

  กรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ก าหนดนิยามและคุณสมบัติตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ดังนี้ 

  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อน้ีทางบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามและ
คุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีก าหนดไม่เกินร้อยละ 1) 

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล  
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น  
ที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า  ท้ังนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
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ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 

  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ  
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรือต าแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้
ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดแนวทางให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร ได้หารือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และให้มีการสรุปประเด็นจากการประชุมเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้หารือเรื่องแผนการสรรหาทดแทนผู้บริหารระดับสูง และการจัดท าข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหารและให้
หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น 

  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  1. ก ากับ ดูแล และติดตามให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคั บ  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

  2. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน 

  3. อนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนดูแลการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมถึงก าหนดให้
บริษัทในกลุ่มธนชาตน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง 

  4. ควบคุมและดูแลให้กลุ่มธนชาต มีกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงท่ีดี (Risk Governance Framework) มีกระบวนการ
ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ธุรกิจ และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) 
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  5. ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย และแผนธุรกิจ 

  6. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

  7. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม 
และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท าตาราง
องค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)  

  8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ 

  9. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ 

  10. ก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

  11. พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
น าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

  12. ก ากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ  

  13. ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงานทุกระดับ
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถขององค์กรไว้ 

  14. ก ากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

  15. ดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และ
มีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

  16. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ จัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

  17. อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เป็นอิสระ เป็นธรรมต่อองค์กร  
ต่อผู้ถือหุ้น ต่อผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 

  18. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง 
เป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา 

  การแยกต าแหน่ง 

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า 

 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 14 จาก 25 

  การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษั ทนั้น เว้นแต่เป็นบริษัท 
ขนาดเล็กท่ีเป็น Operating Arms ของบริษัทฯ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง 

  การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร 

  บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้ 

 ห้ามกรรมการบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือวันท่ีด ารงต าแหน่ง 

 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว
ใกล้ชิด (Immediate Family) ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
ก่อนด ารงต าแหน่ง ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจ
ครอบครัวใกล้ชิด (Immediate Family) ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนด ารงต าแหน่ง 

  ซึ่งการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งหรือวันท่ีด ารงต าแหน่ง 

  คณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานตามความจ าเป็น โดยก าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยปัจจุบันมีกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน มีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

 นายภาณุพันธุ ์ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ภ ายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

2. บริหารจัดการความเสี่ยง 

3. บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย 

4. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ 
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5. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น การฝากเงิน การขอสินเช่ือ การลงทุน ทรัพย์สินรอการขาย เป็นต้น 

6. บริหารจัดการการด าเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ 
เป็นต้น 

7. มอบหมายหน้าที่หรือมอบอ านาจช่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

8. กลั่นกรองงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง และมีประสบการณด์้านบัญชี และ/หรือ การเงิน ซึ่งจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีความโปร่งใส 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงมีระบบการรายงานและงบการเงินที่น่าเช่ือถือ และเป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรพจน ์ วัชราภัย กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาลิน ี วังตาล กรรมการตรวจสอบ  

 นางสาวธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงิน 

 สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมิ นความ
เหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ส าคัญ 

 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระส าคัญ รวมถึงรายการที่มีความซับซ้อน
หรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

2. การควบคุมภายใน  

 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย และมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ีเพียงพอ รวมถึงแนวทางการสื่อสารความส าคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งบริษัทฯ  

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้น  
ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

3. การตรวจสอบภายใน 

 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
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 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 

 สอบทานให้สายงานตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบ 

4. การก ากับดูแลการตรวจสอบบริษัทย่อย 

 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต โดยสายงานตรวจสอบ 
ของบริษัทฯ สรุปผลการตรวจสอบบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะบริษัทแม่รับทราบ 

 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยส าคัญ ได้แก่ เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การทุจริต การคอร์รัปช่ัน เรื่องที่มี
ผลกระทบต่องบการเงิน สถานะหรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้รายงานรายละเอียดให้ทราบโดยเร็ว (Escalation)  

5. การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 สอบทานการก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ ในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลักและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม 

 สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของทางการ รวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

6. ผู้สอบบัญช ี

 พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง 

 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก าหนดของทางการ 

8. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานควรประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 ให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม อาทิ 
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  1) นโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  2) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ 

  3) คู่มือจรรยาบรรณ ส าหรับบุคลากรในองค์กร 

  4) คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 ติดตามการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงาน   

 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานก ากับหรือหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิ 

  1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ 

  2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

  3) ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

  4) รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

9. ความรับผิดชอบอ่ืน 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทาง     
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

  1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  2) การทุจริต คอร์รัปช่ัน มีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

  3) การฝ่าฝืนข้อก าหนดของทางการหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4) หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเว ลาอันควร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี  

 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ 

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกป ี

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่ ปี 2545  
โดยได้รวมทั้ง 2 คณะเป็น “คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล และเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยให้เปลี่ยนช่ือคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการสรรหา 
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ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้อง และเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
โดยปัจจุบันมีกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังนี ้

1. นายธีรพจน ์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

3. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 นายภาณุพันธุ ์ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

บทบาท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

1. ขอบเขตกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่อยู่ ในการดูแลของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล หมายถึง 

1) กรรมการ 

2) กรรมการผู้จัดการ 

3) ผู้บริหารระดับสูง 

4) บุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5) ที่ปรึกษาของบริษัทฯ 

6) กรรมการในบริษัทลูก ตามที่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนด 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  
ธนชาต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

2) พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทฯ 
ประกาศก าหนด และเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี พิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

4) ดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนดรวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5) จัดเตรียมแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 

6) ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี 

7) วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง 
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3. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

2) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

3) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

4) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยค านึงถึงหน้าที่  
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบ 
การพิจารณาประเมินผลด้วย 

5) ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
เป็นประจ าทุกปี 

4. การด าเนินการด้านบรรษัทภิบาล 

1) ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ของกลุ่มธนชาต 

2) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติในการก ากับดูแล
กิจการของกลุ่มธนชาต 

3) เสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี หรือข้อบังคับส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

4) พิจารณาผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก และน าเสนอ
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของ  
บริษัทฯ 

6) ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ความยั่งยืน 

5. กรณีอื่น ๆ 

1) เสนองบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อว่าจ้างท่ีปรึกษาตามความจ าเป็นเพื่อให้สามารถขอค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในเรื่องที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) อาจเชิญกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

3) มีการหารือกับคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน
สามารถสะท้อนความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้ 

4) ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
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5) เปิดเผยหลักการส าคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา ผลตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ การจ่าย
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการ
ด าเนินงาน ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่าย
ค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดท ารายงานคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจ าปี 

6) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศที่ทางการก าหนด รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย 

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
“คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง” เมื่อปี 2562 โดยปัจจุบันมีกรรมการก ากับความเสี่ยง จ านวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการ  
ที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารที่ดูแลทางด้านการบริหารความเสี่ยง มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. ดร. ธนชาต ิ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการก ากับความเสี่ยง 

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการก ากับความเสี่ยง 

3. นางสาลิน ี วังตาล กรรมการก ากับความเสี่ยง  

4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการก ากับความเสี่ยง 

5. นายก าธร ตันติศิริวัฒน ์ กรรมการก ากับความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง 

1. เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธน ชาต 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องสร้างมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงน้ัน ได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

2. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสามารถประเมิน 
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและ
สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ 

3. ทบทวน สอบทานความเพียงพอของนโยบายและประสิทธิผลของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ โดยคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงควรหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ก าหนดมาตรการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้ น 
และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

5. ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอก อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระส าคัญ เพื่อน ามาใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ 
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6. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธนชาต ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้
ก าหนดไว้  

7. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหา
ที่มีนัยส าคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการคณะต่าง ๆ 

วิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มิได้ก าหนดจ านวนสูงสุดของกรรมการไว้ เพียงแต่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีว่าต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อท า
หน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ 1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และ 2) กรณีแต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาลงมติได้ภายใต้
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งแทน เว้นแต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ในส่วนของกรรมการ
อิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน และ 
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

1. 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง 

2. ในการแต่งตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง
ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกครั้ง
จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น  
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

วิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายและ
เกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
และในจ านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท 
ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่ อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น โดยเลขานุการ
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บริษัทจะมีการรวบรวมและแจ้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาล่วงหน้า  
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ตลท. ก.ล.ต. รวมถึงสถาบันอบรม 
ช้ันน าอ่ืน ๆ นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยังมีการจัดโครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธนชาต 
ตลอดจนถึงความรู้ในการพัฒนาและด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  

โดยในปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ได้แก่  

ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ทั้งนี้ ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของการเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปีฉบับน้ีแล้ว 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอุปสร รคต่าง ๆ ใน
ระหว่างปีท่ีผ่านมา รวมถึงเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีความเหมาะสมตามขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และน าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

 ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล โดยจัดท า
ขึ้นตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่มีการเผยแพร่ มาปรับปรุ งให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับคณะกรรมการแต่ละคณะในทุกด้าน  

 โดยหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ประกอบด้วย  
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุม
คณะกรรมการ 4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ  
การพัฒนาผู้บริหาร และหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ซึ่งมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-4 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมากหรือมีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2. กระบวนการในการประเมิน 

 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ แบบทั้งคณะ และรายบุคคล ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  จากนั้น
เลขานุการบริษัทจะน าแบบประเมินดังกล่าวลงในระบบ Diligent Boards ให้กรรมการบริษัทฯ ท าการประเมินในเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคมของทุกปี และท าหน้าที่รวบรวมและประมวลผลการประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณา โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อน ามาพิจารณาปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการด าเนินธุรกิจต่อไป 
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3. สรุปผลการประเมิน 

 ส าหรับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.77 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.21  

 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.94  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2563 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง โดยแบบ
ประเมินผลการปฏบิัติงานจะมกีารทบทวนโดยคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท า 
การประเมินผ่านระบบ Diligent Boards โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ
ให้เลขานุการของแต่ละคณะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะพิจารณา และเลขานุการบริษัท
รวบรวมสรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาและน าความเห็นมาพัฒนา
ต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

มีการก าหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
จะเป็นผู้ก าหนดวิธีการและหัวข้อในการประเมินเป็นประจ าทุกปี และให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ)  
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป (ไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่) คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้ก าหนดวิธีการในการประเมิน โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ท าการประเมิน 

โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานขององค์กร เพราะพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญ  
ให้การส่งเสริม และสนับสนุนมาโดยตลอด 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ด าเนินการและติดตามให้
มีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก าลังคนสู่ต าแหน่งงานในระดับบริหารหรือในต าแหน่งงานที่
ส าคัญต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะท าการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ มีการสรรหาบุคลากรจากภายใน
องค์กร พัฒนา และตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา  

วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

1. ท าให้สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น สามารถวางแผนหาบุคลากรได้ล่วงหน้า  
เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนระดับ เกษียณอายุ หรือสูญเสียไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
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2. ท าให้บริษัทฯ สามารถประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่ามีก าลังคนที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพ ส าหรับต าแหน่ง  
ในระดับบริหารหรือในต าแหน่งที่ส าคัญต่าง ๆ  

3. เพื่อจัดเตรียมอัตราก าลังในระดับบริหารหรือในต าแหน่งที่ส าคัญที่เหมาะสมไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

4. เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงาน เป็นนโยบายส่งเสริมการเลื่อนต าแหน่งพนักงานจากภายในท าให้พนักงานมีขวัญก าลังใจ  
ดีขึ้น 

กระบวนการด าเนินการ 

บริษัทฯ มีข้ันตอนการพิจารณากระบวนการด าเนินการ ดังน้ี 

1. ระบุต าแหน่งที่ส าคัญ (Critical Position) ในองค์กร  

 บริษัทฯ พิจารณาก าหนดต าแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงและต าแหน่งงานที่มีความส าคัญต่อองค์กรตามปัจจัยที่ก าหนด 
เพื่อระบุต าแหน่งส าคัญในการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งดังกล่าว  

2. ก าหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของแต่ละต าแหน่ง 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม (Successor Candidate)  

 บริษัทฯ จะท าการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพของผู้บริหารผ่านเครื่องมือที่บริษัทฯ ก าหนด โดยการประเมินจะ
พิจารณาจาก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ ความสามารถ (Ability)  2) แรงจูงใจ (Aspiration) และ 3) ความผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement)  

4. แผนการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successors Development Plan) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะพิจารณารายชื่อผู้สืบทอดต าแหน่งท่ีส าคัญทั้งหมดขององค์กร ซึ่งจะมีการพิจารณาแบ่งระดับความพร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่ง 
ทั้งด้านระยะเวลาและระดับความรู้ความสามารถ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งที่เหมาะสม  
โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมายให้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการที่ส าคัญในองค์กร 

 โดยแผนการสืบทอดต าแหน่ง รายช่ือกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของกลุ่ม  
ผู้สืบทอดต าแหน่ง ได้ก าหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณา ตลอดจน 
มีการทบทวนและพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งเป็นประจ า 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ส านักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการ
ใหม่ ดังนี ้

1. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแสดงถึงบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน 

2. ข้อมูลของกลุ่มธนชาต โดยแสดงถึงโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท ตลอดจนการควบคุมดูแล
บริษัทลูก 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแสดงวาระการประชุมทั้งวาระประจ าและวาระพิเศษประจ างวด ตลอดจนเอกสาร
หรือข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 

4. วิธีการใช้งานระบบการประชุมของบริษัทฯ พร้อมทั้งข้อมูลที่กรรมการควรทราบและให้ความส าคัญที่อยู่ในระบบการ
ประชุม ได้แก่ คู่มือกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง นโยบายที่ส าคัญของ 
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กลุ่มธนชาต เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน นโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต เป็นต้น รวมทั้งแนบ พ.ร.บ. และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนหน้าท่ีและข้อพึงระวังตามกฎหมาย 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเลิกจ้าง  
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
ส านักงานอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา        จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

3. นางสาวณรศิรา   ไชยสุวรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 

โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 3 คน ที่เสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก .ล.ต. และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
โดยมีนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2563 มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีส านักงานอีวาย ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิัทฯ จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิัทย่อยรวม 16 บริษัท เป็นจ านวนรวม 8,375,000 บาท 

2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) 

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นของบริษัทในกลุ่มธนชาต ในปี 2563 จ านวน 1,700,000 บาท ประกอบด้วย 

2.1 ค่าตรวจสอบรายการ Purchase Price Allocation (PPA) ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและสอบทานการด้อยค่า
ของค่าความนิยมของเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย ของบริษัทฯ จ านวน 500,000 บาท 

2.2 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่ คปภ . ก าหนด ของธนชาต 
ประกันภัย จ านวน 550,000 บาท 

2.3 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่ คปภ. ก าหนด ของเอ็มบีเค ไลฟ์ 
จ านวน 650,000 บาท 
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10. ความรับผิดชอบในการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างมั่นคง ภายใต้การด าเนินงานที่
ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใน 3 ด้านหลัก คือ มิติการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) มิติสิ่งแวดล้อม 
(Environment) และมิติสังคม (Social) เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาและเติมเต็มให้ธุรกิจด าเนินการร่วมไปกับการสร้างความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มธนชาตมากท่ีสุด  

กระบวนการในการจัดท ารายงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตได้น าแนวทางตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่ ก.ล.ต. จัดท าและแบบ
ประเมินความยั่นยืนของ ตลท. เป็นแนวทางหลักมาใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานด่นความยั่งยืนของกลุ่มธนชาต โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดท ารายงาน
ความยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีต้องรายงาน ท้ังในระดับประเทศและสากล 

แม้ว่าการท าธุรกิจของกลุ่มธนชาตซึ่งเป็นการลงทุนและธุรกิจทางการเงิน ไม่ได้ท าธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม 
แต่กลุ่มธนชาตก็ยึดถือเป็นหน้าท่ีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มธนชาตมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการ
สร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะพนักงานในองค์กรซึ่งมีความส าคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปี 2563 กลุ่มธนชาตได้ด าเนินโครงการที่ค านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

1. มิติการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) 

1) การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ในปี 2563 กลุ่มธนชาตมีการด าเนินการ ดังน้ี 

1) บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธนชาต โดย
บริษัทในกลุ่มธนชาตได้น านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
ไปพิจารณาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของแต่ละ
บริษัท 

2) จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของบริษัทฯ ลงนามยอมรับปฏิบัติตาม
 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และไม่กระท าการใดที่เป็นการ
 แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อ
 กลุ่มธนชาต และประสานงานให้แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตด าเนินการเช่นเดียวกัน  
 เป็นประจ าทุกปี 

3) จัดท าแบบประเมินตนเองส าหรับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เพื่อเป็นการทบทวน ทดสอบ 
และวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และประสานงานให้แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต มีการ
ด าเนินการเช่นเดียวกันเป็นประจ าทุกปี 
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ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ 

4) เผยแพร่อินโฟกราฟิก (Infographics) เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน 
 การคอร์รัปช่ัน (CG & Anti-Corruption) เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน
 ทางระบบอินทราเน็ต และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 รับทราบ โดยมีเนื้อหาครบถ้วน รูปแบบน่าสนใจ 

 5) พัฒนาและสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักและ
 รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้กรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสังคม  ทั้งในเชิง
 นโยบายและรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรด้วยรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 

การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

 มีหลักการในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนว่า ไม่ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใช้แรงงานเด็ก หรือให้การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
ที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  มีการเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
รับทราบถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงตามเวลา 

การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ 

 ก าหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และ 
 ไม่น าข้อมูลใด ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น 

 ไม่น าข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
ใด ๆ โดยมิชอบ เว้นแต่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน 
 เกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โทรศัพท์ หนังสือหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด และจะด าเนินการแก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ทราบ 
 โดยเร็ว ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนทางเว็บไซต์
 บริษัทฯ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า บุคลากร และบริษัทที่เป็นความลับ เนื่องจากหากมีการน า
ข้อมูลไปใช้หรือไปเปิดเผยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอาจท าให้
เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลและบริษัท ทั้งในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความปลอดภัยของ
ตนเองและของส่วนรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิในข้อมูล ได้ก าหนด
มาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณ โดย
ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายก าหนดให้ต้องเปิดเผย หรือ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์ 

 นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ได้มีการเตรียมการเพื่อให้ 
มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในส่วนของลูกค้า ผู้ท าธุรกรรมกับบริษัท รวมถึงบุคลากร
ในองค์กร เพื่อให้มีการปฏิบัติได้ครบถ้วนเมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ 
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ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ 

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้  บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขการค้ าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ  
ผิดนัดช าระหนี้ ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การช าระเงินต้นและดอกเบี้ย เง่ือนไข 
การค้ าประกันและเรื่องอื่นใดที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ จะรายงานฐานะและข้อมูล  
ทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส อย่างสม่ าเสมอ 

 ส าหรับการบริหารเงินทุน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความมั่นคง แข็งแกร่ง และบริหาร 
สภาพคล่องอย่างพอเพียงในการช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามก าหนดเวลา 

ความรับผิดชอบต่อการป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

ด้านนโยบาย 

 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตก าหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และการใช้งาน เพื่อควบคุมการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ในเรื่องการติดตั้ง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมส าเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ 

ด้านกระบวนการ 

 มีกระบวนการในการจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินและสอบทานเพื่อปรับปรุงทะเบียน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าส ารวจซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของพนักงาน 

 มีกระบวนการลงทะเบียนสั่งซื้อเมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้งาน 

ด้านเทคโนโลย ี

 ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เอง หากต้องการใช้งาน 
 ซอฟต์แวร์จะต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายงาน และต้องท าการร้องขอมายังหน่วยงานระบบ 
 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อด าเนินการ จึงจะได้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์นั้น ๆ 

 มีระบบ Desktop Management ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งใช้งาน 
 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นรายงาน 

2) การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น  

 กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า การคอร์รัปช่ันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สร้างความไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้โครงการ CAC ด้วยการแสดง
เจตนารมณ์ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตทุกบริษัท
ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก โดยกลุ่มธนชาตได้ก าหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” มาตรการ ขั้นตอน และ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และมีการทบทวนเป็นประจ า 
โดยนโยบายได้ก าหนดความหมายของค าว่า “คอร์รัปช่ันและรูปแบบการคอร์รัปช่ัน” ไว้อย่างชัดเจน มีสาระส าคัญว่า กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเพื่อ
ประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ผู้บริหารของกลุ่มธนชาต  
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มีหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมหลักองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) เพื่อให้
พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- Customer Focus : ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

- Collaboration : มีการท างานเป็นทีม 

- Commitment : ปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

- Spirit : ทุ่มเทในการท างาน 

- Integrity : ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

- Professional : มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ันของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยง และ
การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าหรับการบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง ก าหนดระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ัน รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า
ทุก 3 ปี หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสีย่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏบิัติงานอย่างมีนัยส าคญั โดยมีการ
ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติ การด าเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ   

4. ก าหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพื่อให้พนักงานของกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายใน  
ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ันและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ า พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

5. กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับรูปแบบของการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “การให้  
รับ ของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน” เพราะอาจน าไปสู่การคอร์รัปช่ันได้โดยง่าย จึงได้ก าหนดไว้ในนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และระเบียบปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงขั้นตอน การปฏิบัติและการควบคุม รวมถึงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าว การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน หรือระเบียบต่าง ๆ และการ
กระท าที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปช่ัน ถือเป็นความผิดและมีการพิจารณาโทษทางวินัย 

6. เพื่อให้การต่อต้านการคอร์รัปช่ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มธนชาตได้ก าหนดให้แต่ละบริษัทมีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นการเฉพาะ และก าหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัย
ส าหรับบุคคลภายนอกและพนักงานภายในกลุ่มธนชาต ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระท าทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยัง
มีนโยบายให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้การกระท านั้นจะท าให้
องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและชมเชยพนักงานที่แจ้งเบาะแสดังกล่าว 

7. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของ 
กลุ่มธนชาต เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน การแจ้งเบาะแสการทุจริตและ  
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การคอร์รัปช่ัน การให้ รับ ของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

8. บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้จัดท าหนังสือ เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบและขอความร่วมมือ
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มธนชาตไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล
หรือโอกาสอื่นใด โดยจัดส่งในรูปแบบของจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

9. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละ
บริษัทจะท าหน้าที่สอบทานให้แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท าการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มธนชาตในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน กลุ่มธนชาตจึงได้เผยแพร่
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยในส่วนของบริษัทฯ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) 

 ในปี 2563 กลุ่มธนชาตมีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบเรื่อง การงดให้และงดรับของขวัญและของก านัลต่าง  ๆ  
(No Gift Policy) เพื่อไม่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยโครงการ CAC ได้มอบตราสัญลักษณ์ No Gift Policy ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก
โครงการ CAC ให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวผ่าน
ระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทแล้ว 

 

 

 

 

3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่นเดียวกับการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านอื่น ๆ 
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธนชาต 

การด าเนินธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มธน
ชาตและลูกค้า ในปี 2563 กลุ่มธนชาตมีคู่ค้าที่สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ 

1. งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และสินค้าทั่วไป ได้แก่ สินค้าหรือบริการทั่วไป เครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงาน งานแบบ
พิมพ์ส าคัญ งานแบบพิมพ์ท่ัวไป งานผลิตบัตรพลาสติก และจัดซื้อเบ็ดเตล็ด 

2. งานว่าจ้างบริการจากผู้ให้บริการภายนอก ได้แก่ งานการตลาดและส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์ งานบริการขนส่ง
เอกสาร งานบริการรักษาความปลอดภัย งานจ้างท าความสะอาด งานบริการขับรถ งานบริการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งเป็นการใช้บริการ
จากบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีการด าเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของทางราชการ 
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3. งานด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ งานตกแต่งปรับปรุงส านักงานทั้งอาคารส านักงานใหญ่และสาขา งานปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในที่ท าการของอาคารส านักงานหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และงาน
เฟอร์นิเจอร์ 

4. งานจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ อุปกรณ์ส านักงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสารชนิด Multifunction) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (กล้อง CCTV อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ Burglar Alarm) 

 กระบวนการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า 

กลุ่มธนชาตมีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกคู่ค้า โดยมุ่งส่งเสริมธุรกิจที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตมี 
กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดประชุมร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ 
คู่ค้าได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมคว ามรู้เพื่อพัฒนาคู่ค้า  
อันเป็นการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน 

กระบวนการจัดซ้ือสินค้าและบริการ 

1. การคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (Pre-qualification) 

2. การประเมินคุณภาพและราคา  (Price Performance) 

3. การจัดกลุ่มคู่ค้าตามล าดับความส าคัญและความเสี่ยงที่มีผลต่อความยั่งยืนและความเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการจัดซื้อ 
(Vendor Risk Assessment) 

 กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า 

การตรวจสอบติดตามคูค่้า กลุ่มธนชาตได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมคู่ค้ารายส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มธนชาต โดยบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้า  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

ในด้านการประเมินผลคูค่้า กลุ่มธนชาตได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของคู่ค้า และสร้างช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน และ/หรือ ติชมจากคู่ค้า ตลอดจนสุ่มตัวอย่างเลือกคู่ค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าเยี่ยมชม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของคู่ค้า นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตได้ก ากับดูแลและบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างที่ท าหน้าที่ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ค าแนะน าคู่ค้าในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากคู่ค้าไม่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
กลุ่มธนชาตจะมีบทลงโทษคู่ค้าตามความเหมาะสม เพื่อยกระดับคู่ค้าให้พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไป
พร้อม ๆ กันอย่างยั่งยืน 

การด าเนินงานในปี 2563 

ในปี 2563 คู่ค้าของกลุ่มธนชาตกว่าร้อยละ 90 ของคู่ค้าทั้งหมด ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ
ตามข้อก าหนดกฎหมายรวมถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าและตอบรับจรรยาบรรณก่อนการเข้าร่วม
เป็นคู่ค้าของกลุ่มธนชาต โดยคู่ค้าทุกรายจะต้องไม่ท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่จ้างงานผิด
กฎหมาย มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มีจริยธรรมทางธุรกิจ ท าการค้าด้วยความเป็นธรรม ซึ่งหากพบว่ามีคู่ค้ารายใดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะแจ้งเตือนและ
ก าหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวหรือยกเลิกสัญญา และถอดรายช่ือออกจากทะเบียนผู้ขายอย่างถาวร ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานของกลุ่มธนชาตในอนาคต 
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ส าหรับคู่ค้ารายใหม่ กลุ่มธนชาตจะประเมินคัดเลือกคู่ค้าจากข้อก าหนดที่ระบุในจรรยาบรรณคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคู่ค้าให้เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้า นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานที่เพิ่มเง่ือนไขนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพื่อน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะด าเนินการตรวจ ติดตามและ
ประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างโครงการ 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ก าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นวัสดุที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่จัดซื้อจัดจ้างสรรหาจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ 
เช่น Underwriter Laboratory (UL) พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
สถาบันระดับประเทศ เช่น Federal Communication Commission (FCC) ที่ส าคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัด
พลังงานของสถาบันระดับประเทศ เช่น Energy Star 5 และต้องได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
ของสถาบันระดับประเทศ เช่น Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) และการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมท้ังอุปกรณ์ต่อพ่วง การสรรหาบริการเครือ่งถ่ายเอกสาร Multifunction และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ท่ีผ่าน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากโครงการฉลากเขียว (Thai Green Label Scheme) 

โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาและอาคารส านักงาน 

ก าหนดแนวทางการจัดหาวัสดุในการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสาขา และอาคารส านักงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มธนชาตตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
เช่น การเลือกใช้สีส าหรับทาที่เป็นประเภทลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ให้เหลือน้อย
ที่สุดและปราศจากสารอันตรายกลุ่มอัลคิลฟีนอลเอทอกซิเลท (Alkylphenol Ethoxylates: APEO) และสารอันตรายอื่น ๆ เช่น 
ฟอร์มัลดีไฮด์ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้มีการเลือกใช้วัสดุกันซึมหลังคาดาดฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชนิด Polyurea ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้หลังคามี
ระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ ทนต่อสารเคมี ความช้ืน ช่วยสะท้อนความร้อนและป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต ช่วยลดอุณหภูมิภายใน
อาคารระหว่างวัน ท าให้ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงแล้วยัง
ช่วยประหยัดพลังงานและลดการสร้างขยะอีกด้วย 

โครงการจัดซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

ก าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผู้ผลิตที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ นอกจากน้ียังให้ความส าคัญกับขั้นตอนการออกแบบ เช่น พื้น
ด้านบนของโต๊ะ ที่เท้าแขน และขาโต๊ะ ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งสะดวกในการใช้งานกรณีที่มีการปรับปรุงพื้นที่หรือ
โยกย้ายต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์  

4) โครงการเพื่อสังคมอ่ืน ๆ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล 

บล. ธนชาต ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล ซึ่งจัดโดย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับ ก.ล.ต. และองค์กรในตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมท าดีเพื่อแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยในภาพรวมของโครงการจะมีการเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจและองค์กรในตลาดทุนร่วมประกาศตนเป็น
องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสอดคล้องกับบริบทของตน โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมโดยรวมและ
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ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 
3/2562 ได้เห็นชอบการจัดกิจกรรมส าหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ดังน้ี 

1. ก าหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะด าเนินการผ่านคณะท างานที่มาจากผู้แทนบริษัท
สมาชิก เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางประกอบธุรกิจเพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน 

2. ส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวและให้ค าแนะน าการลงทุนที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านหลักสูตรอบรม
เรื่องการลงทุนในบริษัทหรือกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบ 3 ด้าน (Environmental, Social, and Governance: 
ESG) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้แนะน าการลงทุน (Investment Consultant: IC) แนะน าการลงทุนในบริษัทที่มี ESG หรือกองทุน 
ที่ลงทุนในบริษัทที่มี ESG 

3. อบรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้าน ESG  

  การให้ความรู้ทางการเงิน 

 กลุ่มธนชาตส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทยีมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี ้

กิจกรรม “การลงทุนและการออมเงิน” 

ราชธานีลิสซิ่ง ตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและวินัยทางการเงิน จึงจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป ในหัวข้อ “การลงทุนและการออมเงิน” เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมน าค าแนะน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับเนื้อหาที่น าเสนอในปี 2563 ประกอบด้วยการบริหารจัดการเงินเบื้องต้น ประโยชน์ของการลงทุน และวิธี
ประหยัดภาษีแบบเพิ่มเงินออม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

2. มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) 

1) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการลดการใช้พลังงาน และถือเป็นหน้าที่หนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน จึงท าให้กลุ่มธนชาตสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รณรงค์ผ่านกิจกรรมให้พนักงาน
ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการด้านอาคารและสถานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้อุปกรณ์ในอาคารที่
สามารถลดปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

กลุ่มธนชาตยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ทั้งในอาคาร
ส านักงานใหญ่ ส านักงานในภูมิภาค และสาขา เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ในอาคาร
ส านักงาน เพื่อยืดอายุจ านวนช่ัวโมงการใช้งานและลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร การเลือกใช้นวัตกรรมสีเพื่อ
สุขภาพท่ีเน้นความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงระบบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาการใช้พลังงานไฟฟ้าให้
อยู่ในระดับใกล้เคียงกันทุกปี 
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2) การมีส่วนร่วมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

การบริหารจัดการน้ าและของเสีย 

กลุ่มธนชาตยังด าเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการน้ าอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้น้ าอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนสร้างความตระหนักให้พนักงานใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ าเข้ามาช่วย ก าหนดให้มีการติดตั้งถังดักไขมันและดูแลท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบ
ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะในอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการน้ าที่ผ่านระบบการบ าบัด การน าน้ าทิ้งที่ผ่านระบบการบ าบัดน้ าเสีย
กลับมาใช้ใหม่ ส าหรับการปล่อยน้ าเสียออกนอกอาคาร กลุ่มธนชาตมีการควบคุมและจัดการน้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่ล าคลอง
สาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยค่าระดับน้ าเสียต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง  
ที่ก าหนด และเพื่อให้มั่นใจว่าน้ าที่ปล่อยออกไปเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎหมาย จึงได้ให้หน่วยงานภายนอกที่ ได้รับ 
การยอมรับท าการตรวจวัดค่าระดับน้ าเสียเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอโดยผู้เ ช่ียวชาญจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งยังประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องภายในอาคารส านักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อน าไปสู่กระบวนการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะ และ 
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การด าเนินการเพ่ือลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญกับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้บริ หารและพนักงาน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและปรับปรุงพัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งมาตรการที่ด าเนินการในแต่ละอาคารของกลุ่มธนชาตจะต้องค านึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งส าคัญ ผลการด าเนินการ  
ต้องไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานในอาคาร รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

- การควบคุมการเปิด-ปิด ปั๊มน้ าดี เป็นการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้พลังงานไฟฟ้า
ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) และมาใช้งานในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00 
นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา 

- การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีการปรับปรุง ท าให้เกิด
การประหยัดพลังงาน เพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม 

- การปรับอุณหภูมิของชิลเลอร์ (Set Point Chiller) ตามฤดูกาล เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย 

- ติดต้ังระบบเคร่ืองส่งลมหรือเคร่ืองควบคุมอากาศ (Air Handling Unit: AHU) ใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพเก่า 

- การปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็น เพื่อให้ระบบหมุนเวียนของการท าความเย็นท างานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่ โดยน าระบบ Magnetic Chiller มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบปรับ
อากาศ และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  

- ใช้พลังงานทางเลือกจากพลังงานแสงอาทิตย ์ในบางจุดของอาคารส านักงานเพื่อบรรเทาการใช้พลังงานไฟฟ้า 

- ลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) เพื่อท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน 

- ติดต้ังม่านกันแดด ฟิล์มกรองแสง เพื่อกันแสงและความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ท าให้ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ท าความเยน็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประหยัดพลังงาน 
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การดูแลคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 

กลุ่มธนชาตได้ด าเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานท้ัง
พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

- การตรวจวัดแสงสว่างภายในอาคาร  เพื่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การตรวจวัดแบคทีเรียภายในอาคาร เพื่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ าด่ืมภายในอาคาร  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึ ง 
ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย ก าหนด
แนวทางในการป้องกันปัญหาสิ่งที่เจือปนมาในน้ า และเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับพนักงานในอาคารต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
ภายในอาคารว่าน้ าดื่มในแต่ละอาคารมีความสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- การจัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นส าหรับพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้
ทักษะเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในภาวะเบื้องต้น โดยมีการฝึกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความคุ้นเคยกับการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง 

- การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ตามสภาพอากาศเพื่อท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน 

- การยกระดับมาตรฐานควบคุมพ้ืนที่ภายในส านักงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  อย่างเคร่งครัดการรักษา
ระยะห่างในพื้นที่ให้บริการลูกค้า ผู้ติดต่อ พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน โถงลิฟท์ ห้องประชุม ห้องอาหาร การสวมหน้ากากอนามัย  
การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

- การออกแบบพ้ืนที่อาคารส านักงานให้มีมุมพักผ่อน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เป็นสถานท่ีผ่อนคลาย  

- การออกแบบพ้ืนที่สูบบุหร่ีตามมาตรฐานนอกพื้นที่ส านักงานและการรณรงค์การงดสูบบุหร่ี เพื่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคาร  

การปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณ  
การใช้กระดาษ และยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางอ้อมอีกด้วย โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ 
ดังนี ้

- การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินงานและระบบการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษ 

- การบริการข้อมูลหรือส่งรายการให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งด้วยกระดาษ 

- การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคัญของการลดการใช้กระดาษ เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้
กระดาษให้น้อยที่สุด และส่งเสริมให้น ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าภายในหน่วยงาน เพื่อลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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3. มิติสังคม (Social) 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

การดูแลพนักงาน 

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มธนชาต  

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดนโยบายและระเบียบ
ที่ชัดเจน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ 
ก่อนรับเข้าท างาน  

 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่เอื้อประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุ 
มาจากเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ และมีนโยบายที่ก าหนดมาตรการป้องกัน  
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศไว้อย่างชัดเจน 

 เพื่อสนับสนุนผู้พิการให้มีรายได้และมีคุณค่าในตนเอง กลุ่มธนชาตจึงได้มีการจ้างงานคนพิการเข้าท างานในต าแหน่งงาน 
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับโอกาสและผลตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานปกติ นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
กลุ่มธนชาตได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขับ ในการจ้า งงานคนพิการ 
อย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการจ้างเหมาบริการคนพิการไปปฏิบัติงานที่สภากาชาดไทย และงานรณรงค์ความปลอดภัยกับมูลนิธิ  
เมาไม่ขับ 

 ส าหรับผู้พิการที่ท างานกับกลุ่มธนชาตหรือผู้พิการที่มาติดต่องานกับกลุ่มธนชาตได้จัดให้มีการดูแลผู้พิการในเรื่องอาคาร
และสถานที่ โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม จัดให้มีที่จอดรถส าหรับคนพิการ และทางลาดส าหรับผู้พิการที่ต้องใช้
รถเข็น 

 มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย โดยมีกระบวนการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสืบค้น
ข้อเท็จจริง รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากทุกด้านอย่างรอบคอบ มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ร่วมพิจารณา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด และนอกจากนั้นยังมีกระบวนการให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัย
สามารถอุทธรณ์ผลการตัดสิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษมากยิ่งขึ้น 

 เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของกลุ่มธนชาตเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ทางการก าหนด 
ตลอดจนส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน จึงได้มีการจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับ คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน 
คู่ค้า เป็นต้น ในการปฏิบัติตามข้อก าหนด แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามหลักความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต 

 ส่งเสริมแนวทางทวิภาคีในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือ รวมกลุ่ม เสนอแนะ และเจรจาระหว่างองค์กรกับผู้แทน
พนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อให้มีการน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไป
ปรับใช้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างของส่วนงานทรัพยากรบุคคลกลางให้มี
หน่วยงาน Business Partner ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการดูแลพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

การดูแลสุขภาพ 

กลุ่มธนชาตตระหนักในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวก เพราะ
สุขภาพที่ดีของพนักงานจะสนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ กลุ่มธนชาตจึงใส่ใจในสุขภาพพนักงาน ทั้งด้าน
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ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพพนักงาน โดยมีมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมถึง
มาตรการสนับสนุนเพื่อดูแลให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดี ดังนี้ 

 แนวทางการป้องกันด้านสุขภาพ โดยการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
สุขภาพของตนเอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการตรวจสุขภาพ  
อย่างทั่วถึง การตรวจคัดกรองโรคร้ายประเภทต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคที่แพร่ระบาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานว่าจะมีสุขภาพท่ีดี ไม่เจ็บป่วย 

 แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยดูแลพนักงานให้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วย รวมถึง
ได้รับบริการได้สะดวก จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยแพทย์จากโรงพยาบาล 
รวมถึงการจัดยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการดูแลรักษา และบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลุ่มธนชาตให้ความส าคัญด้านการจัดการความปลอดภัย ดูแลให้พนักงานทุกคนมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ตามหลัก  
อาชีวอนามัย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นนโยบาย แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่
สอดคล้องตามกฎหมายบัญญัติ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานขึ้นเพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก เผยแพร่ความรู้แก่พนักงานผ่านกิจกรรม และ
การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย บาดเจ็บให้ได้รับการรักษา 
อย่างเหมาะสม โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลุ่มธนชาตมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ตลอดจนควบคุมก ากับดูแลให้มีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานตามที่ทางราชการก าหนด 

2. บริหารจัดการ ดูแลสถานประกอบกิจการ และพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้พนักงานได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

3. ด าเนินการควบคุม ก ากับและดูแลการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 

4. จัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไว้ที่สถานประกอบกิจการ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทรัพยากร
บุคคล งบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอและเหมาะสม 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานและโดยรอบบริเวณสถานประกอบกิจการอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย  
มีสภาพแวดล้อมท่ีดีถูกสุขลักษณะ อันน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานและสุขภาพท่ีดีของพนักงาน 

7. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดับบรหิารและระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรความปลอดภัยให้กับ
พนักงานทุกคน 
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8. จัดให้มีคณะกรรมการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต 

การพัฒนาบุคลากร 

บนพื้นฐานความเช่ือว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร กลุ่มธนชาตจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจังและเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนา Thanachart’s People Development Model 70:20:10 
ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ในการท างานจริง (On-the-job Experience) ร้อยละ 20 
เป็นส่วนท่ีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การสอนงาน (Coaching) และการให้ค าปรึกษา 
(Mentoring) เป็นต้น และอีกร้อยละ 10 เป็นการฝึกอบรม (Training) โดยได้จัดตั้งเป็น Thanachart Academy ให้บุคลากรได้
เรียนรู้ความรู้ด้านสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในหน้าท่ีที่รับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด   

แนวทางด าเนินงานด้านฝึกอบรม 

กระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาตจะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่ส าคัญใน
การปฏิบัติงานตามรายต าแหน่งงาน การพัฒนาเพื่อยกระดับวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า 
กระบวนการท างาน ระบบงานบนพ้ืนฐานของการด าเนินงานตามกฎระเบียบของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการบริหารและภาวะผู้น าส าหรับหัวหน้างานในแต่ละระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปี 2563 กลุ่มธนชาตยังคงด าเนินการสานต่อโครงการ Thanachart Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่าง 
รอบด้าน ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานที่ท าอยู่ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเรียน
เรื่องที่สนใจ ซึ่งการพัฒนาทั้งหมดนี้จะท าให้พนักงานมีความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตและก้าวทันยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง  
โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว มีหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบ Application Platform และผ่านระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร การเรียนรู้ใน Classroom  
การท า Workshop การท า Group Discussion เพื่อสร้างบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน (Corporate Training) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย 1. เก่งคิด (Thinking Skill)  
2. เก่งคน (People Management) 3. เก่งงาน (Performance Management) และ 4. เก่งสื่อสาร (Communication Skill) 

2. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของพนักงานตามต าแหน่งงาน (Functional Training) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า ภายใต้แนวคิด Customer Centricity เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
บริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ ตลอดจนอยู่ภายใต้เง่ือน ไขและ
กฎระเบียบของทางการอย่างถูกต้องและโปร่งใส ประกอบด้วย 

 2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ขององค์กรที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง 

2.2 การฝึกอบรมหลักสูตร Branch Academy เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ีสาขาในทุกระดับ เพื่อให้สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้า ให้ค าปรึกษา และน าเสนอบริการทางการเงินให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า (Customer Solutions) บนมาตรฐานของความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2.3 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการลูกค้า เพื่อการน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบการพิจารณาอนุมัติ
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สินเช่ือ และระบบการสั่งซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
พนักงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ อง มีการอบรมและสัมมนาเรื่องแนวคิดและทักษะ 
การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ (Innovation) ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
ท างานท่ีมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างทันเวลา  

2.4 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น หลักสูตรผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ นายหน้า
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) เป็นต้น 

2.5 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ บริหารและพนักงาน 
สามารถบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างแท้จริง โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
เช่น หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (CG & Anti-Corruption) ซึ่งว่าด้วยเรื่องของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน โดยร่วมมือกับภาครัฐบาล เพื่อสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรมทางธุรกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

3. การพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้น า (Leadership) ผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ 
กลยุทธ์ขององค์กร กลุ่มธนชาตจึงได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู้น าแก่ผู้บริหารในแต่ละ
ระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง (Enhance) เร่ง (Accelerate) และรักษา (Maintain) ศักยภาพ ความสามารถและ
สมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
และตัดสินใจ (Thinking and Decision Making Skills) ทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Influening Skill) และทักษะ
การสอนงาน (Coaching Skill) หลักสูตรด้าน Leadership ซึ่งมีการเรียนรู้ผ่าน Application Platform ร่วมกับการท า 
Workshop และ Group Discussion ด้วย รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมในการอบรมและสัมมนากับองค์กรช้ันน าใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ 

4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning Organization) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปัจจุบัน ตามโครงการ Thanachart Academy โดยมุ่งหวังให้มีการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมต่อการด าเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าด้วยวิธีการเรียนรู้ เช่น 

4.1 การสอนงาน (Coaching) โดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับ
ผู้ที่ได้รับการสอนงาน ให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) ซึ่งพนักงานจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้เช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาให้ค าเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่าง
สอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

4.3 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน Application Platform และผ่านระบบอินทราเน็ตภายใน
ด้วย โดยในปี 2563 ได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองและน าไปสู่การพัฒนาส าหรับการท างานในอนาคตได้ จ านวนหลายหลักสูตร โดยมีการวัดประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ด้วยการทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

4.4 การจัดให้มีแหล่งองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อพนักงาน 
ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับบริการผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร ความรู้ด้านกฎเกณฑ์จากทางการ รวมทั้งคู่มือการท างานกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน 



ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 15 จาก 23 

และองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ในระบบที่สามารถเรียกใช้
งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

นอกเหนือจากองค์ประกอบข้างต้น กลุ่มธนชาตมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่
ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค่านิยมหลัก 
โครงสร้างองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อมูลด้านสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวม
ธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มธนชาต สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงานและองค์กร อันเป็น
รากฐานของการรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

สวัสดิการ 

กลุ่มธนชาตมีสวัสดิการให้กับพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 

สวัสดิการ 
ประเภทพนักงาน 

พนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 

เงินเดือน    

ค่าล่วงเวลา    

ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน    

เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพ   **  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   **  

ค่ารักษาพยาบาล   **  

ค่าเช่าบ้าน   **  

เงินกู้สวัสดิการพนักงาน   **  

เบี้ยเสีย่งภัย    

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   **  

เครื่องแบบพนักงาน  *  *  

หมายเหต ุ1) พนักงานประจ า คือ พนักงานที่บรรจุเปน็พนักงานประจ าของกลุ่มธนชาต 
 2) พนักงานสัญญาจา้ง คือ พนักงานที่กลุ่มธนชาตท าการวา่จ้างโดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน 
 3) ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลกูจ้างที่จา้งไว้ปฏิบตัิงานที่มีลักษณะชั่วคราว หรือมีก าหนดจ้าง ซ่ึงระยะเวลาการจา้งไม่เกิน 1 ปี 
 4) * เฉพาะต าแหน่งที่ก าหนด 
 5) ** เฉพาะพนักงานบางต าแหน่งที่ได้รับ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุ่มธนชาตมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยการก าหนดวิธีการและแบบประเมินเป็น
มาตรฐานของทุกหน่วยงาน ที่จัดกลุ่มการประเมินการปฏิบัติงานของทั้งรายบุคคล ทีมงาน และผู้บริหาร อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในการ
ประเมินทุกหน่วยงาน จะต้องก าหนดเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจหลักตามแผนงานของแต่ละปี (Department 
KPIs) และก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของรายบุคคล (Individual KPIs) และทีมงาน (Team KPIs) ให้สอดคล้องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหลักของแต่ละหน่วยงานที่ก าหนด ซึ่งกระบวนการประเมินในลักษณะดังกล่าว จะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานทั้งองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินธุรกิจหลักที่วางไว้ โดยมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม และมีฝ่ายงานกลางท่ีดูแลการประเมินทั้งองค์กรให้อยู่ในแนวทางที่ก าหนด 
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ส าหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไป  
โดยผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนัสประจ าปี จะพิจารณาในรูปแบบและจ านวนที่เหมาะสม  อันเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานตามบทบาทหน้าที่และเป้าหมายที่ก าหนดของแต่ละหน่วยงาน และมีอัตราที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจใน
ระดับเดียวกันได้ 

ข้อมูลพนักงาน 

จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ าแนกตามระดับ 

พนักงานประจ าจ าแนกตามระดบั เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)1 
ชาย 14 81 77 
หญิง 9 29 24 

รวม 23 110 101 

ผู้บริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)2 
ชาย 101 450 448 
หญิง 97 583 460 

รวม 198 1,033 908 

พนักงาน (ตั้งแต่ O - SM)3 
ชาย 694 4,341 4,490 
หญิง 926 8,339 8,394 

รวม 1,620 12,680 12,884 

พนักงานช่ัวคราว 
ชาย 15 58 88 
หญิง 8 68  105 

รวม 23 126 193 

รวมท้ังสิ้น 1,864 13,949 14,086 

หมายเหต ุ 1 ตั้งแต่ต าแหน่งผู้อ านวยการอาวุโส ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 2 ตั้งแต่ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ ถึง ผูอ้ านวยการ 

 3 ตั้งแต่ต าแหน่งเจ้าหน้าที ่ถึง ผู้จัดการอาวุโส 

จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ าแนกตามพ้ืนที่ 

พนักงานจ าแนกตามพื้นที ่ เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ส านักงานใหญ ่
ชาย 669 2,674 2,839 
หญิง 954 4,222 4,971 

รวม 1,623 6,896 7,810 

สาขาในประเทศ 
ชาย 155 2,198 2,057 
หญิง 86 4,729 4,026 

รวม 241 6,927 6,083 
รวมท้ังสิ้น 1,864 13,823 13,893 

หมายเหต ุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ 
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จ านวนพนักงานกลุ่มธนชาตที่เข้าใหม่และที่พ้นสภาพ 

ประเภทพนักงาน เพศ 
จ านวน (คน) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

พนักงานเข้าใหม่ 
ชาย 61 412 519 
หญิง 95 1,154 1,356 

รวม 156 1,566 1,875 

พนักงานพ้นสภาพ 
ชาย 58 601 615 
หญิง 64 1,124 1,252 

รวม 122 1,725 1,867 

จ านวนการกลับเข้าท างานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานกลุ่มธนชาตหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะ 
เพศหญิง) 

กรณีของการลา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนพนักงานท่ีมีสิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 843 9,196 8,708 

จ านวนพนักงานท่ีได้ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบตุร (คน) 32 289 281 

จ านวนพนักงานที่กลับมาท างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 
 เพื่อเลี้ยงดูบตุร (คน) 32 281 279 

อัตราพนักงานท่ีกลับมาท างานหลงัจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 
 เพื่อเลี้ยงดูบตุร (ร้อยละ) 100 97 99 

จ านวนพนักงานท่ีกลับมาท างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด 
 เพื่อเลี้ยงดูบตุร และยังท างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน) 30 258 252 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานส่วนนี้ ในปี 2563 ไม่รวมจ านวนพนักงานของ 1) ธนาคารธนชาต 2) บลจ. ธนชาต  
3) ธนชาตโบรกเกอร์ 

2) การด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบทางสังคม 

กลุ่มธนชาต มีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบทางสังคม โดยค านึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มธนชาต ดังนี ้

โครงการ “แต้มต่อสู่ความปลอดภัย ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” 

ธนชาตประกันภัย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านประกันภัย ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  
ในแต่ละปี และเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยทุกคนมีส่วนสร้างได้ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “แต้มต่อสู่ความปลอดภัย ธนชาตประกันภัย  
Yes, We Safe” ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องทุกปี รณรงค์ให้ลูกค้าใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมีแนวทางการท างาน 2 ส่วน คือ  
การป้องกัน ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย และการช่วยเหลือ ที่มุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลื อจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ 
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

การสร้างความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญและขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้าง
การป้องกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 
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ของโลก โดยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 22,491 คน หรือคิดเป็น 32.7 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน เฉลี่ยช่ัวโมงละ 
3 คน ซึ่งเกินค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า ซึ่งสถาบันวิจัยทีดีอาร์ไอได้ค านวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศราว 5 แสนล้านบาทต่อปี โดยธนชาตประกันภัยร่วมสนับสนุนโครงการ
ดังต่อไปนี้ 

โครงการผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย  

ธนชาตประกันภัย ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุน และผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรม
ดิจิทัล ในโครงการ “ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลในธุรกิจประกันภัย” โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแกนหลัก  ซึ่งความร่วมมือนี้ จะด าเนินการ
ต่อเนื่องระยะยาว 3 ป ีเริ่มตั้งแต่ปี 2563 - 2565  โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ ของธน
ชาตประกันภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ด้านธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า
มาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมสินค้า บริการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยในปี 2563 ธนชาตประกันภัยได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “การท า
การตลาดประกันภัยบน Digital Platform หรือ Social Media Platform สมัยใหม่ ให้ประสบความส าเร็จ” 2) โครงการ “การ
วางจุดเจ้าหน้าที่ส ารวจภัยให้บริการได้เพียงพอรวดเร็วและถึงก่อนประกันภัยคู่กรณี” 3) โครงการ “Data Governance (Data 
Architecture, Data Warehousing)” และ 4) โครงการ “การออกแบบ Data Visualization ส าหรับรองรับการใช้ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ” 

 

 

 

 

โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” 

เป็นโครงการที่สานต่อมาจากโครงการ  “Safer on the Road” โดยธนชาตประกันภัยร่วมมือกับศูนย์อ านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน สร้างแต้มต่อให้ชุมชนก้าวสู่ถนนปลอดภัย ซึ่งเริ่มด า เนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
โดยจะเน้นให้ชุมชนตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาการลดอุบัติเหตุ น าไปสู่การแก้ไขจุดเสี่ยง ถนนอันตรายในชุมชนของตนเอง  
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียของคนในชุมชนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว  จึงได้ร่วมมือกับศูนย์อ านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ผลักดันให้ชุมชนมีบทบาทในการน าเสนอโครงการวิเคราะห์  
แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน เน้นให้ทุกคนสามารถด าเนินการได้ง่าย ๆ สามารถวิเคราะห์จัดท าแผนได้ด้วยตนเอง โดยน าทฤษฎี   
“ฮิยาริ ฮัตโตะ” (Hiyari-Hatto) ท าแผนท่ีจุดเสี่ยงและวิเคราะห์ประเมินปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งด้านกายภาพของ
ถนนและด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม สังคม ความล้มเหลวด้านกระบวนการ  พร้อมยังสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน  
ได้เรียนรู้ ขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับใช้วิเคราะห์แก้จุดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-Learning บนเว็บไซต์ www.พลังชุมชน 
สร้างถนนปลอดภัย.com ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 3 ปี ต้องแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนอันตรายในพ้ืนที่ชุมชนทั่วประเทศให้
ได้ 30 จุด ภายใต้งบประมาณด าเนินการ จ านวน 10 ล้านบาท 

โดยในปี 2563 ได้มีการลงพื้นที่ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายในพ้ืนท่ีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง ต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไข ท้ังสิ้น 5 โครงการ จากโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 10 โครงการ ดังน้ี 
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1. เทศบาลต าบลเขาพนม ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภูมิ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. เทศบาลต าบลนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “คปภ. เพ่ือชุมชนปี 4” 

เป็นโครงการของ คปภ. ที่ด าเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย  ภายใต้แนวคิด “เหนือสุดใต้ ตะวันออก 
สุดตะวันตก” โดยมีการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย และรับฟัง
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ ให้สามารถตอบโจทย์  
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งมีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของคนในชุมชน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถและ
ได้รับประโยชน์จากการท าประกันภัยด้วย ซึ่ งธนชาตประกันภัยได้น าโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน เพื่อเชิญชวนให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน และร่วมมือกันแก้ไขพื้นที่  
จุดเสี่ยง ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ภาคตะวันตก ชุมชนบ้านวังกะ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งท่ี 2 ภาคตะวันออก ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

ครั้งท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

ครั้งท่ี 4 ภาคใต้ ชุมชนบ้านวังหอน อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งท่ี 5 ภาคเหนือ ชุมชนบ้านปางห้า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
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โครงการ “ขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 

จัดโดยส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นหน่ึงในภาคีเครือข่ายด้านรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อขับเคลื่อนสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนและสื่อมวลชน ธนชาต 
ประกันภัยจึงได้ร่วมโครงการเพื่อเชิญชวนสื่อมวลชนให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”  
ให้ประชาชนทราบและตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการเปิดศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

ธนชาตประกันภัยร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง  
4 มกราคม 2564 ที่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ ใช้รถใช้ถนน รวมถึงปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย  
คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท พร้อมเฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ทุกรูปแบบ ควบคู่กับการด าเนินมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเ จ็บรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิต  
สร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสื่อทุกแขนงอีกด้วย 

 

 

 

 
 

การมอบกรมธรรม์ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ นิวนอร์มอลพลัส” 

ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ แต่ละปีมีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้า ซึ่งมีจ านวนกว่า 1 ล้านราย ธนชาตประกันภัยจึงได้มอบกรมธรรม์ 
“ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ นิวนอร์มอลพลัส” ฟรีให้แก่ลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 นาน 30 วัน โดยจะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดถึง 100,000 
บาท โดยรายละเอียดตามเง่ือนไขความคุ้มครอง  นอกจากนี้ ยังได้รับคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับโรคโควิด 19 จะได้รับความคุ้มครอง 
3,000 บาท อีกด้วย 
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การบริการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในรถยนต์ส าหรับลูกค้าและพนักงาน 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ธนชาตประกันภัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงาน จึงได้
มอบความอุ่นใจใหไ้ด้คลายความกังวลเรื่องเชื้อไวรัสภายในรถยนต ์ด้วยการมอบบริการพิเศษฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือภายในรถยนตใ์ห้ฟรี 
ณ จุดบริการ Meet & Care ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะไนน์ สาขาเพชรเกษม และสาขาห้วยขวาง และจัดท าเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรค ในรูปแบบเนื้อหาท่ีกระชับเข้าใจง่ายให้กับลูกค้าและประชาชนท่ัวไปด้วย 

 

 

 

 

 

การจัดท าเนื้อหาข้อมูลเตือนภัยพิบัติ 

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ประสบภัยเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ธนชาตประกันภัยจึงได้จัดท าเนื้อหาข้อมูลแจ้งการ
เตือนภัยล่วงหน้า ให้กับลูกค้าและประชาชนท่ัวไป เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงยังได้
จัดท าข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ในรูปแบบเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่ายให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อ
ออนไลน์ของธนชาตประกันภัย เช่น เฟซบุ๊ก และ Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” เป็นต้น 
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กิจกรรมเพ่ือสังคมอื่น ๆ 

สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี 

กลุ่มธนชาตได้ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย  
สิมะโรจน์ อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาวิวัฒน์ กรรมการและ
เลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ โดยในปี 2563 ถือเป็นปีที่ 7 ที่กลุ่มธนชาตได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี 
มาอย่างต่อเนื่อง มียอดเงินบริจาค จ านวน 2,640,000 บาท 

สนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาพยาบาล และการให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ 
ห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี จึงได้จัดตั้งกองทุนพิเศษ "โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19" เพื่อสร้างความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  กลุ่มธนชาตได้ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ
รามาธิบดี เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ในโครงการดังกล่าว โดยมียอดเงินบริจาค จ านวน 
1,100,000 บาท  

โครงการ “พ่ีอิ่มใจ น้องได้เรียน” 

เป็นโครงการระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในชนบทของ บล. ธนชาต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
คุณครูและนักเรียน โรงเรียนเมืองเก่าก าแพงแสน หมู่ที่ 3 บ้านรางพิกุล ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี
ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา 40 กิโลเมตร ซึ่ง บล. ธนชาต ได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมบริจาค เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดย บล. ธนชาต ได้ร่วมบริจาคผ่านโครงการดังกล่าว จ านวน 
100,000 บาท 

ปันความอิ่มสู่ชุมชนสู้ภัยโรคโควิด 19 ผ่านโครงการ “เร่ืองเล่าแบ่งปัน”  

ธนชาตประกันภัย มอบเงินสนับสนุน จ านวน 900,000 บาท ให้โครงการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี 
ช่อง 3 เพื่อน าไปจัดท าอาหารกล่อง วันละ 30,000 บาท ตลอด 30 วัน ให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ได้อิ่มท้อง อ่ิมใจ 

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน  

ราชธานีลิสซิ่งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ จึงร่วมสนับสนุนโครงการ “Saturday School” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามชุมชนผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยราชธานีลิสซิ่งได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งได้
ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมเงินสนับสนุนโครงการจ านวน 200,000 บาท 

กิจกรรม “CSR TCAP 2563” 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ บริษัทฯ และพนักงานจึงได้รวบรวมเงินบริจาค
จ านวน 132,100 บาท และสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับเด็กอ่อน มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่
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น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส โดยปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทได้ให้ความอุปการะเด็กชายจ านวน 110 คน เด็กหญิงจ านวน 
100 คน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 210 คน 

มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย 

นอกจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มธนชาตได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังได้มีการจัดตั้ง มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย ขึ้น เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินกิจกรรมทางสังคมด้วย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม มีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
โดยในปี 2563 มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

โครงการ “ส่งมอบความห่วงใย ห่างไกลโควิด-19” 

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นภาวการณ์แพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก มูลนิธิธนชาต
เพื่อสังคมไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสในการติดเช้ือในหน่วยงานทาง
การแพทย์ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยจึงได้ส่งมอบหน้ากากผ้ามัสลิน พร้อมหน้ากาก N95 จ านวน 3,000 ช้ิน ให้แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลประจ าจังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสตูล  

 
 

 
 
 
 

นอกจากได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์แล้ว มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ Face shield แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และน้ ายาฆ่าเช้ือโรค ให้กับกลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน โรงเรียน 
วัดล าน้ า โรงเรียนวัดตาลเตี้ย และโรงเรียนวัดดอนใหญ่ อีกด้วย 

 

 

 

 

 

และนอกจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อสร้างวินัยทางการเงินอันเป็นรากฐานทางการเงินที่ส าคัญ มูลนิธิธนชาต
เพื่อสังคมไทย จึงได้ก าหนดแผนในการด าเนินโครงการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการบริหารจัดการ
การเงิน การลงทุน รวมทั้งการบริหารหนี้สินให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาและกลุ่มเริ่มท างาน เพื่อป้องกันปัญหา
ทางการเงินในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความส าคัญในเรื่องการควบคุมภายในแล้ว ยังเล็งเห็นว่า 
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอ
กล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการจัดโครงสร้างที่สนับสนุนการบรรลวุัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัด 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อนุมัติ ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นการ
ถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน และมีการก ากับดูแลที่ดี จัดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ 
(Handbook of the Code of Ethics) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมถึงระเบียบค าสั่ง 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานถือปฏิบัติ และจัดให้มีการจัดท าแบบประเมินตนเองด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้และจิตส านึกของพนักงานทุกปี รวมถึงมีระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้า
และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน
ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นธรรม 

2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) ท าหน้าที่พิจารณาและก ากับดูแลให้
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ ก าหนด
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ไว้ในระบบอินทราเน็ต เพื่อให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลง  และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนมีการก าหนดมาตรการตอบสนองอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งน าเสนอรายงานประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจ า 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน ในทุกระดับอย่างเหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ มีการก าหนด
อ านาจและระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทาง
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต  
ซึ่งการอนุมัติจะต้องไม่กระท าโดยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง การให้สินเช่ือหรือการลงทุนได้ก าหนดนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และในกรณีที่บริษัทฯ  
มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อก าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทย่อย รวมถึง
การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยแก่บริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
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ในเรื่องมาตรการควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มาตรฐานการควบคุมการพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน  
การควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการจัดท าข้อมูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวมีเนื้อหาที่จ าเป็นเพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้บุคคลภายใน
บริษัทฯ และหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการฉ้อฉล หรือการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Whistle-blower Hotline) 
ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนดได้ 

5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินธุรกิจ และรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน และมีการทบทวนเป้าหมายทุก 6 เดือน 
เพื่อให้ผลการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ส านักตรวจสอบ ซึ่งข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และรายงาน
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหา (Root Cause) ตลอดจนรายงาน 
ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเป็นประจ าทุกเดือน การตรวจสอบใช้แนวการ
ตรวจสอบแบบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end Process) 

นอกจากนี้ หน่วยงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ ท าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อห้ามในการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีมติว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในกิจกรรมและ
การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล 
ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ ข้อมูลประวัติได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปีฉบับน้ีแล้ว 
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หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ใช้บริการงานก ากับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต ตามนโยบาย
รวมศูนย์งานสนับสนุน โดยมีนายกิตติชัย สิงหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของธนาคารธนชาต (Head of Compliance) ท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มธนชาต  
หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ดูแลงานก ากับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปีฉบับน้ีแล้ว 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบัญชี การเงิน และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรพจน ์ วัชราภัย กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาลิน ี วังตาล กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ประกาศของ ตลท. ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยในเรื่องการบริหาร  
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) เพื่อก าหนดกรอบและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มโดยตรง 

ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจาก  
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีตามก าหนดวาระ รวม 12 ครั้ง เป็นการประชุมในวาระปกติ 12 ครั้ง เพื่อรับทราบและ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้ 

 รายงานทางการเงิน 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยหารือร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสายการเงิน และฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลง  
ที่ส าคัญ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ ยวกับ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการหารือ ให้ข้อแนะน า
กับผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสม
ของบุคลากร และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
รวมถึงการประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พิจารณารายงานผล
การตรวจสอบของทางการและผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และความเหมาะสมของ 
แนวทางการแก้ไขของบริษัทฯ 

 การปฏิบัตติามกฎเกณฑ ์

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น ก .ล.ต. ตลท. และ คปภ. 
เป็นต้น และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีการก ากับให้มี
การปรับปรุง แก้ไข และติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
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 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของ
ส านักตรวจสอบ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งผล
จากการประเมินพบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตร และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ผู้สอบบญัช ี

ให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์  
ความเป็นอิสระ คุณภาพงานท่ีผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ โดยเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 รายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล  
ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รายงาน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

 สอบทานแบบประเมิน และ มาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชั่น 

สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มีกระบวนการควบคุมที่เพียงพอ  
ต่อการป้องกันการคอร์รัปช่ัน และที่ส าคัญมีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสที่มีการพิจารณาอย่างอิสระและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้
เบาะแส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล และความร่วมมือจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินจัดท าอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของทางการอย่างเคร่งครัด ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

 

 

(นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการท ารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance) มีนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.  
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.  
ที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อป้องกันการท ารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยประกาศให้พนักงานและผู้บริหารยึดถือ
ปฏิบัติ ครอบคลุมรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยการพิจารณาการท ารายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ  
จะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าท่ัวไป เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดอย่างเหมาะสมตามความจ าเป็น เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และ
เป็นไปตามข้อก าหนดทางการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นส าคัญ 

ในการอนุมัติการท ารายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีเป็นรายการ
ตามธุรกิจปกติ สามารถด าเนินการได้เหมือนลูกค้าทั่วไป โดยการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้อง  
ขอความเห็นจากหน่วยงานที่ดูแลงานก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
น าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ห้ามกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น  และการ
อนุมัติรายการต้องอยู่ภายในอ านาจการด าเนินงานและวงเงินที่บริษัทฯ ก าหนด และเป็นไปตามข้อก าหนดของทางการ  รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และระเบียบที่  
บริษัทฯ ก าหนด 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเป็นรายการที่เกิด
จากการประกอบธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด าเนินงานตามปกติ ซึ่งมีการก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน 
บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยปกติ ทั้งนี้ หากเป็นรายการที่เข้าข่ายต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางการอื่น บริษัทฯ ก็จะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ มีการท ารายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคล กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการ
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี  
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ผู้สอบบัญช ี

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ปี 2563 นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ปี 2562 นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

ปี 2561 นางสาวสมใจ คุณปสุต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ปี 2563 2562 และ 2561 

ปี 2563   ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย  และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีวรรคเน้น เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและ
อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท และจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว 
กลุ่มบริษัทจึงได้จัดท างบการเงินโดยเลือกน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการที่ให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ  
ซึ่งมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด 

ปี 2562   ผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีวรรคเน้น เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับ 
การแสดงมูลค่าอาคารจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีตีราคาใหม่ ซึ่งมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

ปี 2561   ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

สินทรัพย ์    

เงินสด 2,471 2,970 11,021,897 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - เงินฝาก    

 สถาบันการเงิน 7,811,600 7,404,040 99,117,357 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

 ผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,356,589 - - 

สินทรัพย์อนุพันธ ์ 145,444 12,755 2,005,388 

เงินลงทุนสุทธ ิ 21,650,020 41,550,937 170,436,987 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ 48,006,971 45,420,712 3,026,903 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 50,250,543 53,159,444 731,124,524 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,054,027 3,128,013 4,822,435 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 677,699 301,038 8,042,888 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 163,898 138,628 1,850,151 

ค่าความนิยม - - 17,799,200 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 917,113 809,047 779,113 

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย ์ 1,246,888 2,577,224 2,639,539 

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรพัย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - 3,423,074 - 

สินทรัพย์อื่นสุทธ ิ 3,472,371 2,998,680 8,262,790 

รวมสินทรัพย ์ 140,755,634 160,926,562 1,060,929,172 

 
 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 3 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    

เงินรับฝาก - - 751,916,956 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – เงินกู้ยืม    

 จากสถาบันการเงิน 13,312,347 15,659,515 71,922,702 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 1,163,165 

หนี้สินอนุพันธ ์ 14,219 46,515 2,097,019 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 33,887,024 44,780,435 55,012,914 

ประมาณการหนี้สิน 410,153 468,225 3,914,644 

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 225,797 209,995 1,402,533 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 12,231,053 13,095,578 14,061,571 

เงินปันผลค้างจ่าย - 4,582,651 - 

หนี้สินอื่น 7,906,887 8,024,895 21,519,405 

รวมหนี้สิน 67,987,480 86,867,809 923,010,909 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 4 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

(หน่วย: พันบาท)  

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

ส่วนของเจ้าของ    

ทุนเรือนหุ้น    

ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว    

หุ้นบุริมสิทธิ 13,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    

(2562: หุ้นบุริมสิทธิ 13,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)    

(2561: หุ้นบุริมสิทธิ 13,216 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 132 132 132 

หุ้นสามญั 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    

(2562: หุ้นสามัญ 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)    

(2561: หุ้นสามัญ 1,165,116,487 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 11,651,165 11,651,165 11,651,165 

 11,651,297 11,651,297 11,651,297 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (2,701,100) (2,540,472) 2,352,253 

ก าไรสะสม    

จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,277,830 1,277,830 1,277,830 

 - ส ารองหุ้นทุนซื้อคืน 5,863,053 999,964 764,980 

ยังไม่ได้จัดสรร 51,016,932 53,378,669 48,388,381 

หัก: หุ้นทุนซื้อคืน – หุ้นสามัญ (5,863,053) (999,964) (764,980) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 63,310,604 65,832,969 65,735,406 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม 9,457,550 8,225,784 72,182,857 

รวมส่วนของเจ้าของ 72,768,154 74,058,753 137,918,263 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 140,755,634 160,926,562 1,060,929,172 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 5 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 
2561 

ปรับปรุงใหม่ 

ก าไรหรือขาดทุน    

การด าเนินงานต่อเนื่อง    

รายได้ดอกเบีย้ 4,213,087 4,339,052 4,074,002 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,620,162) (1,599,451) (1,515,026) 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,592,925 2,739,601 2,558,976 

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 1,659,343 1,458,217 1,703,493 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (410,723) (374,135) (263,751) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,248,620 1,084,082 1,439,742 

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม    

 ผ่านก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า    

 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 150,558 145,707 41,341 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3,756,985 513,526 423,097 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สีย 2,154,393 366,638 542,607 

ก าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 225,455 221,627 368,905 

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 7,708,659 7,982,593 7,891,387 

รายได้เงินปันผล 308,218 181,467 260,963 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 585,023 822,886 662,306 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 18,730,836 14,058,127 14,189,324 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั/ประกันชีวิต (5,820,488) (6,574,234) (6,084,781) 

รายได้จากการด าเนินงานสุทธ ิ 12,910,348 7,483,893 8,104,543 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ    

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,886,934 1,895,377 1,792,738 

ค่าตอบแทนกรรมการ 82,709 69,772 58,504 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ ์ 244,765 245,286 257,954 

ค่าภาษีอากร 20,889 34,655 35,149 

ค่าใช้จ่ายอื่น 674,730 789,062 874,371 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 2,910,027 3,034,152 3,018,716 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 6 จาก 13 

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

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 
  ปรับปรุงใหม่ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  595,389 - - 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) - (316,254) 301,649 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,404,932 4,765,995 4,784,178 
ภาษีเงินได้ (1,556,690) (1,366,653) (926,901) 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 7,848,242 3,399,342 3,857,277 
การด าเนินงานที่ยกเลิก    
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - 13,360,708 11,949,274 
รวมก าไรส าหรับปี 7,848,242 16,760,050 15,806,551 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
การด าเนินงานต่อเนื่อง    
รายการที่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ้    
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (38,669) - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - 379,514 (323,885) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (ขาดทุน) 10,034 (64,689) (93,732) 
ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 7,734 27,766 69,663 
 (20,901)  342,591 (347,954) 

รายการทีไ่ม่จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลคา่    
 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,392,658) - - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ - 88,852 - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (ขาดทุน) (121,071) 246,604 (158) 
ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย    
 (ขาดทุน) ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 73,781 (75,622) 2,782 
ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดุทนเบด็เสร็จอื่น 157,156 (14,039) 388 
 (1,282,792) 245,795 3,012 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (ขาดทุน) (1,303,693) 588,386 (344,942) 
การด าเนินงานที่ยกเลิก    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (ขาดทุน) - 2,996,555 (909,012) 
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (1,303,693) 3,584,941 (1,253,954) 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 7 จาก 13 

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

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 
  ปรับปรุงใหม่ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 6,544,549 3,987,728 3,512,335 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 16,357,263 11,040,262 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,544,549 20,344,991 14,552,597 

    

การแบ่งปันก าไร    

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ    

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเนื่อง 6,669,030 1,729,979 1,768,109 

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานที่ยกเลิก - 9,077,080 6,071,319 

ก าไรส าหรับปสี่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,669,030 10,807,059 7,839,428 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม    

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1,179,212 1,669,363 2,089,168 

ก าไรส าหรับปจีากการด าเนินงานที่ยกเลิก - 4,283,628 5,877,955 

ก าไรส าหรับปสี่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม 1,179,212 5,952,991 7,967,123 

 7,848,242 16,760,050 15,806,551 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 5,527,435 2,108,033 1,534,875 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 10,495,185 5,608,096 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส่วนท่ีเปน็ของบริษัทฯ 5,527,435 12,603,218 7,142,971 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1,017,114 1,879,695 1,977,460 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 5,862,078 5,432,166 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส่วนท่ีเปน็ของส่วนได้เสีย     

 ที่ไม่มีอ านาจควบคุม  1,017,114 7,741,773 7,409,626 

 6,544,549 20,344,991 14,552,597 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 
  ปรับปรุงใหม่ 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)    

 ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 6.26 1.51 1.52 

 ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 7.92 5.22 

 6.26 9.43 6.74 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)    

 ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 6.26 1.51 1.52 

 ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 7.92 5.22 

 6.26 9.43 6.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 9 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 9,404,932 23,464,638 18,411,025 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสยี (2,154,393) (366,638) (542,607) 
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 195,264 84,342 1,472,395 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 595,389 - - 
หนี้สูญ หน้ีสงสัยจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ (โอนกลับ) - (316,254) 4,784,661 
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 45,350 122,721 759,900 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยส์ินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (73,075) 343,628 (100,141) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/ สนิทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (8,716) (1,732) 29,234 
ขาดทุนจากการตรีาคาอาคาร - 1,678 - 
ก าไรและดอกเบี้ยรับจากการโอนทรัพย์สินช าระหนี ้ (2,733) (6,012) (4,445) 
ขาดทุน (ก าไร) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงมลูค่า    

เงินลงทุน/ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - (266,274) 199,593 
ก าไรจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมูลคา่ด้วยมลูค่ายตุิธรรม    

ผ่านก าไรหรือขาดทุน (37,824) - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม - (4,663,620) (37,890) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - - 132,867 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์และ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,537 10,989 (25,562) 
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 20,237 (180,140) (468,415) 
 7,987,968 18,227,326 24,610,615 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (2,592,925) (2,739,601) (30,767,231) 
รายได้เงินปันผล (308,218) (181,467) (502,518) 
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการด าเนินงาน 3,916,642 4,041,806 43,917,348 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการด าเนินงาน (207,427) (362,494) (13,682,204) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,753,599) (984,679) (1,548,867) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน    
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 7,042,441 18,000,891 22,027,143 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 10 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)    
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (413,528) (68,888) (3,132,910) 
สินทรัพย์อนุพันธ ์ (132,689) (8,712) 1,230,119 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 2,646,100 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - (925,994) 612,945 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 2,666,876 (2,468,972) (53,452,323) 
ทรัพย์สินรอการขาย 837,045 531,600 6,284,126 
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย ์ 1,330,336 (64,833) 487,242 
สินทรัพย์อื่น 2,420,152 113,155 (872,896) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
เงินรับฝาก - - 35,825,867 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (2,347,168) (3,028,743) (10,251,111) 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - (825,491) 
หนี้สินอนุพันธ ์ (32,297) 42,015 (1,444,263) 
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย ์ 1,135,245 (10,688) (1,126,178) 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต (864,525) (965,992) (579,530) 
หนี้สินอื่น (996,057) 92,927 574,324 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 13,291,931 11,237,766 (4,642,936) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 11,974,493 (29,382,633) 6,390,741 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (1,475,340) (70,249,755) - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม - 87,113,406 58,449 
เงินสดรับดอกเบี้ย 177,352 225,990 2,781,486 
เงินสดรับเงินปันผล 662,241 393,888 752,903 
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ/์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (95,321) (104,807) (479,571) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ ์ 2,005 2,521 55,706 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 11,245,430 (12,001,390) 9,559,714 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 18,161,956 18,956,837 17,620,202 
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม (29,055,368) (9,654,158) (14,202,866) 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม (1,427,775) (1,184,447) (2,250,088) 
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (4,863,089) (234,984) (572,528) 
เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 934,402 - - 
เงินจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย (648) - - 
เงินปันผลจ่าย (7,726,804) (3,206,745) (2,678,820) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (108,796) - - 
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (451,738) (3,919,763) (3,264,064) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (24,537,860) 756,740 (5,348,164) 
เงินสดลดลงสุทธ ิ (499) (6,884) (431,386) 
เงินสด ณ วันต้นปี 2,970 9,854 11,453,283 
เงินสด ณ วันปลายป ี 2,471 2,970 11,021,897 
ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงนิสด    
รายการทีม่ิใช่เงินสด    

รับโอนทรัพยส์ินรอการขายจากลกูหนี้เงินให้สินเช่ือ    
 และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา 689,984 807,593 6,126,696 

หนี้สูญตัดบัญช ี 440,678 156,793 5,653,975 
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพยส์ิน 1,586 2,161 83,612 
เงินปันผลค้างจ่าย - 4,582,651 - 
ลูกหนี้จากการซื้อขายบริษัทย่อย - 764,039 - 
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทร่วม - 193,750 - 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 52,852 - - 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 12 จาก 13 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS) 

(หน่วย: รอ้ยละ) 

  
  

งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO)    

อัตราก าไรขั้นต้น 65.06 65.36 64.60 
อตัราก าไรสุทธิ 52.53 25.05 24.87 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(1) 10.47 15.70 12.25 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (EFFICIENCY  RATIO)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.24 1.67 1.54 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)    
อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93 1.17 6.69 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)    
อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 4.45 5.54 3.20 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม(2) 5.14 5.02 2.40 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 60.38 57.46 57.15 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 6.26 9.43 6.74 

หมายเหต:ุ (1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ / ส่วนของเจ้าของส่วนของบริษัทใหญ่เฉลี่ย) 
  (2) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 13 จาก 13 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยงบการเงินดังกล่าวส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการตามความจ าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง
เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเช่ือถือ และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเพียงพอและ
เหมาะสม ท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายบันเทิง  ตันติวิท) (นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ) 
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 7,848 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมที่ส าคัญ ดังนี้  

 ราชธานีลิสซิ่ง มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม จ านวน 1,860 ล้านบาท 

 ธนชาตประกันภัย มีก าไรสุทธิ จ านวน 745 ล้านบาท 

 บล. ธนชาต มีก าไรสุทธิ จ านวน 479 ล้านบาท 

 เอสพีวี 2 มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,878 ล้านบาท 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย มีจ านวน 2,154 ล้านบาท 

ส่งผลให้งบการเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 6,669 ล้านบาท ลดลง 4,138 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.29  
จากปีก่อน เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับในปี 2562 มีก าไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ   
โดยบริษัทย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ราชธานีลิสซิ่ง ธนชาตประกันภัย รวมถึง บล. ธนชาต ยังมีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก าไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2563 เท่ากับ 6.26 บาท ลดลงจาก 9.43 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
รวมเฉลี่ย (ROAA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 5.24 และ 10.47 ตามล าดับ 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับป ี เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

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

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,620 1,599 21 1.31 

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

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสทุธิ 1,249 1,084 165 15.22 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน (1) 9,068 3,660 5,408 147.76 

รายได้จากการด าเนินงานสุทธ ิ 12,910 7,484 5,426 72.50 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 2,910 3,034 (124) (4.09) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สญู      

 หนี้สงสัยจะสญูและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 595 (316) 911 288.29 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,405 4,766 4,639 97.34 

ภาษีเงินได ้ 1,557 1,367 190 13.90 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 7,848 3,399 4,449 130.89 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - 13,361 (13,361) (100.00) 

รวมก าไรส าหรับปี 7,848 16,760 (8,912) (53.17) 

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

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ านาจควบคุม 1,179 5,953 (4,774) (80.19) 

ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (บาท) 6.26 1.51 4.75 314.57 

ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (บาท) - 7.92 (7.92) (100.00) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 6.26 9.43 (3.17) (33.62) 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น) 1,065.52 1,145.72 (80.20) (7.00) 

หมายเหตุ (1) รายได้จากการด าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
ส าหรับป ี เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย 

   

  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     

 เงินฝากสถาบันการเงิน 150 148 2 1.35 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า     

 ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 83 - 83 100.00 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า - 121 (121) (100.00) 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วย     

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย 2 - 2 100.00 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม     

 ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 234 - 234 100.00 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ - 281 (281) (100.00) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 228 250 (22) (8.80) 

การให้เช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงิน 3,516 3,539 (23) (0.65) 

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

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -      

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 216 363 (147) (40.50) 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 1,373 1,222 151 12.36 

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 19 14 5 35.71 

อื่น ๆ 12 - 12 100.00 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,620 1,599 21 1.31 

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

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ านวน 2,593 ล้านบาท ลดลง 147  ล้านบาท หรือร้อยละ 5.36  
จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตามภาวะตลาด ประกอบกับรายได้ดอกเบี้ย
จากเงินให้สินเชื่อลดลงตามการชะลอตัวการปล่อยสินเชื่อใหม่ รวมทั้งต้นทุนทางการเงินปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการปรับโครงสร้าง
เงินทุนของบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสม 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 
ส าหรับปี เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ 1,659 1,458 201 13.79 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 410 374 36 9.63 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,249 1,084 165 15.22 

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม     

 ผ่านก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ     

 ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 151 146 5 3.42 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3,757 514 3,243 630.93 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธิีส่วนไดเ้สีย 2,154 367 1,787 486.92 

ก าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 225 222 3 1.35 

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 1,888 1,408 480 34.09 

รายได้เงินปันผล 308 181 127 70.17 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 585 822 (237) (28.83) 

รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่น 9,068 3,660 5,408 147.76 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 10,317 4,744 5,573 117.47 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ านวน 10,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,573 ล้านบาท หรือร้อยละ
117.47 จากปีก่อน 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

ในปี 2563 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ านวน 1,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.22 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล. ธนชาต เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลท. 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน มีจ านวน 9,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,408 ล้านบาท หรือร้อยละ 147.76 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน มีจ านวน 3,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 630.93  

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีจ านวน 2,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,787 ล้านบาท หรือร้อยละ 486.92 

 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ มีจ านวน 1,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.09  

 รายได้เงินปันผล มีจ านวน 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.17 

 ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ มีจ านวน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.42 

 ก าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น มีจ านวน 225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.35 

 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 5 จาก 21 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ ๆ 
ส าหรับป ี เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,887 1,895 (8) (0.42) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 83 70 13 18.57 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ ์ 245 245 - - 

ค่าภาษีอากร 21 35 (14) (40.00) 

ค่าใช้จ่ายอื่น 674 789 (115) (14.58) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 2,910 3,034 (124) (4.09) 

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 2,910 ล้านบาท ลดลง 124 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4.09 จากปีก่อน เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนีสู้ญ หนี้สงสัยจะสูญ 

และขาดทุนจากการด้อยค่า 

ส าหรับป ี เปลี่ยนแปลง 

2563 2562 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น 279 - 279 100.00 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ 316 (316) 632 200.00 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนีสู้ญ หนี้สงสัยจะสูญ     

 และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 595 (316) 911 288.29 

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ านวน 595 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อคุณภาพของสินทรัพย์โดยรวม 
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ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

เงินสด 2 0.00 3 0.00 (1) (33.33) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -        

เงินฝากสถาบันการเงิน 7,812 5.55 7,404 4.60 408 5.51 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า       

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,357 2.38 - - 3,357 100.00 

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

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ 48,007 34.11 45,421 28.22 2,586 5.69 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 50,251 35.70 53,159 33.03 (2,908) (5.47) 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,054 2.17 3,128 1.94 (74) (2.37) 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ 

สิทธิการใช้สุทธิ 678 0.48 301 0.19 377 125.25 

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไว้เพื่อขาย - - 3,423 2.13 (3,423) (100.00) 

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

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืม       

จากสถาบันการเงิน 13,312 9.46 15,660 9.73 (2,348) (14.99) 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 33,887 24.07 44,780 27.83 (10,893) (24.33) 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 12,231 8.69 13,096 8.14 (865) (6.61) 

หนี้สินอื่น 8,557 6.08 13,332 8.28 (4,775) (35.82) 

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

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

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม 9,458 6.72 8,226 5.11 1,232 14.98 

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 140,756 ล้านบาท ลดลง 20,171 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 12.53 จากสิ้นปี 2562 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

เงินลงทุนสุทธ ิ
(หน่วย: ล้านบาท) 

เงินลงทุนจ าแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วย       

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย 43 0.06 - - 43 100.00 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า       

 ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 19,250 27.64 - - 19,250 100.00 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่า       

 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน       

 เบ็ดเสร็จอื่น 2,357 3.38 - - 2,357 100.00 

เงินลงทุนเพื่อค้าสุทธิ - - 5,786 6.65 (5,786) (100.00) 

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ - - 33,197 38.17 (33,197) (100.00) 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนดสุทธิ - - 2,426 2.79 (2,426) (100.00) 

เงินลงทุนท่ัวไปสุทธิ - - 142 0.17 (142) (100.00) 

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

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

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวม จ านวน 69,657 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน จ านวน 
17,315 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.91 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของพันธบัตรและตราสารหนี้ภาคเอกชน ขณะที่เงินลงทุนใน 
บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จ านวน 1,973 ล้านบาท  

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ จ านวน 50,251 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 
2,908 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.47  

ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน จ านวน 4,714 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 3.35 ของสินทรัพย์รวม มีค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับทรัพย์สินรอการขาย จ านวน 1,660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.21  
ของมูลค่าตามราคาต้นทุน 
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แหล่งที่มาของเงินทุน 

โครงสร้างเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย หนี้สินรวม จ านวน 67,987  
ล้านบาท และส่วนของเจ้าของรวม จ านวน 72,769 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.93 เท่า  
โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่ส าคัญ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
มีจ านวน 33,887 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.07 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ร้อยละ 9.46 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต ร้อยละ 8.69 และหนี้สินอ่ืน ร้อยละ 6.08 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงสร้างเงินทุน 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -       

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 13,312 9.46 15,660 9.73 (2,348) (14.99) 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม 33,887 24.07 44,780 27.83 (10,893) (24.33) 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 12,231 8.69 13,096 8.14 (865) (6.61) 

หนี้สินอื่น 8,557 6.08 13,332 8.28 (4,775) (35.82) 

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

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

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

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 67,987 ล้านบาท ลดลง 18,881 ล้านบาท หรือร้อยละ 
21.74 จากสิ้นปี 2562 โดยมีรายการส าคัญดังนี้ 

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีจ านวน 13,312 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน
จ านวน 2,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.99 จากการบริหารสภาพคล่อง 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีจ านวน 33,887 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 10,893 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.33 
สาเหตุหลักมาจากตราสารหนี้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอน 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 72,769 ล้านบาท ลดลง 1,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.74  
จากสิ้นปี 2562 โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ านวน 63,311 ล้านบาท ลดลง 2,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.83 มีสาเหตุมาจาก  
บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืนจ านวน 4,863 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 3,146 ล้านบาท ในขณะที่มีก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2563 จ านวน 6,669 ล้านบาท 

 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 9,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,232 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.98 จาก  
ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
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การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 2 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากและใช้ไปใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 13,292 ล้านบาท เกิดจากก าไรจากการด าเนินงาน 7,043 ล้านบาท  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ลดลง 2,667 ล้านบาท ลูกหนี้จากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 1,330 ล้านบาท ทรัพย์สินรอการขายลดลง 837 ล้านบาท สินทรัพย์อื่นลดลง 2,420 ล้านบาท และเจ้าหนี้
จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,135 ล้านบาท ในขณะทีร่ายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
413 ล้านบาท สินทรัพย์อนุพันธ์เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 
2,347 ล้านบาท หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง 865 ล้านบาท หนี้สินอนุพันธ์ลดลง 32 ล้านบาท และหนี้สินอื่น
ลดลง 996 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 11,245 ล้านบาท เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง 11,974 ล้านบาท  
เงินสดรับเงินปันผล 662 ล้านบาท เงินสดรับดอกเบี้ย 177 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสด 
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,475 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
95 ล้านบาท 

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 24,538 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 
29,055 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 7,727 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 4,863 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออก
และเงินกู้ยืม 1,428 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 452 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 109 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 18,162 ล้านบาท และเงินสดค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น 
ส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 934 ล้านบาท  

ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน จ านวน 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 45.45 จากสิ้นปี 2562 

สัดส่วนการถือหุ้นและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท มีดังน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

2563 2562 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (งบการเงินรวม) 58.85 1,860 1,964 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 50.96 745 1,449 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 479 1,674 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด 99.99 24 135 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด 83.44 7 224 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด 100.00 (25) 135 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)  51.00 (383) (231) 
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

ส าหรับปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 1,860 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 104 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 5.30 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงท าให้ราชธานีลิสซิ่ง 
มีการปล่อยสินเช่ือแบบระมัดระวัง โดยรายได้รวมส าหรับปี 2563 มีจ านวน 4,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.59 
ในขณะทีร่าชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 1,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.14 จากการ
จัดหาเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเช่ือ และรักษาช่องว่างของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ราชธานีลิสซิ่งสามารถ
ท าก าไรได้อย่างสม่ าเสมอ 

รายได้ 

ปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งมีการปล่อยสินเช่ือแบบระมัดระวัง จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลใหร้าชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.59 ในขณะที่ลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าการเงินลดลงจากปี 2562 จ านวน 2,961 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.96 

ส าหรับองค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2563 ของราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญา 
เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินจ านวน 3,516 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.48 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
จ านวน 316 ล้านบาท และรายได้อื่น จ านวน 431 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.41 และร้อยละ 10.11 ตามล าดับ 

สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินต่อรายได้อื่น (ในที่นี้ หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ และรายได้อื่น) ของราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยส าหรับปี 2563 และปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 1,063 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจ านวน 538 ล้านบาท ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ านวน 338 ล้านบาท และภาษีเงินได้จ านวน 464 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงินในปี 2563 มีจ านวน 1,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.14 ซึ่งมาจากการ
จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเช่ือและการบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สิน เพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ 
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อยู่ในระดับที่ราชธานีลิสซิ่งมีความสามารถในการท าก าไรได้อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2563 อยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 2.70 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2563 มีจ านวน 538 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.62 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีรายจ่ายหลัก คือ รายจ่ายพนักงาน ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรถยึด และค่าใช้จ่าย
ส านักงาน 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ส าหรับปี 2563 มีจ านวน 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญในปี 2562 ที่มีจ านวน 194 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 0.70 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อถัวเฉลี่ย เป็นผลมาจาก
ภาวะความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด 19 การตั้งส ารองเพิ่มขึ้นในปี 2563 สะท้อนแบบจ าลอง ECL ที่คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และ Management 
Overlay เพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดงักล่าว ภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธ ิ
ส าหรับปี 

2563 2562 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,860 1,964 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 43.64 46.33 

อัตราดอกเบีย้รับ (ร้อยละ) 7.04 7.04 

อัตราดอกเบีย้จ่าย (ร้อยละ) 2.70 2.48 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) 4.34 4.56 

ปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 1,860 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 104 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.30 และราชธานีลิสซิ่งมีอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 43.64 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 46.33 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงท าให้ราชธานีลิสซิ่งมีการให้สินเช่ือด้วยความระมัดระวัง ราชธานีลิสซิ่ง  
มีอัตราดอกเบี้ยรับอยู่ที่ร้อยละ 7.04 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.70 ท าให้ ราชธานีลิสซิ่งมี 
ส่วนต่างของดอกเบี้ยอยู่ท่ีร้อยละ 4.34 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 
ส าหรับปี 

2563 2562 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 48,518 50,881 

ลูกหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ (ล้านบาท) 46,058 49,049 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ(ล้านบาท) 690 660 

ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 94.93 96.40 

สินทรัพย์รอการขาย (ล้านบาท) 67 156 
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โครงสร้างของสินทรัพย์ของราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อย มีองค์ประกอบหลักคือลูกหนี้เช่าซื้อ โดย ณ สิ้นปี 2562  
ราชธานีลิสซิ่งมีลูกหนี้เช่าซื้อ จ านวน 49,049 ล้านบาท (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.40 ของ
สินทรัพย์รวมของราชธานีลิสซิ่ง 

ส าหรับปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 48,518 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.64 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเป็นร้อยละ 94.93 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลง
จากปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงท าให้ราชธานีลิสซิ่งมีการให้
สินเช่ือด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ราชธานีลิสซิ่งยังคงเน้นการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของราชธานีลิสซิ่ง 
รวมถึงการดูแลรักษาฐานลูกค้า เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาดและท าให้ ราชธานีลิสซิ่งยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้ 
อย่างต่อเนื่อง 

คุณภาพลูกหนี้และการต้ังส ารองหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ราชธานีลิสซิ่งมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่า 
การเงิน จ านวน 2,158 ล้านบาท (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ศาลพิพากษาให้ราชธานีลิสซิ่งชนะคดีระหว่างติดตามเพื่อรับ 
ช าระหนี้และอยู่ระหว่างด าเนินคดี ซึ่งแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) ลดลง 67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสิ้นปี 2562 ส าหรับการตั้งส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตของราชธานีลิสซิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจ านวน
เพิ่มขึ้นประมาณ 144 ล้านบาท เป็นผลมาจากภาวะความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การตั้งส ารองที่เพ่ิมขึ้นในปี 2563 สะท้อนแบบจ าลอง ECL ที่คาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต และ Management Overlay เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ 
การระบาดดังกล่าว ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) 

ราชธานีลิสซิ่งมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจ าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีค าพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้และผู้ค้ าประกัน
ช าระหนี้ให้ราชธานีลิสซิ่ง เมื่อราชธานีลิสซิ่งไม่สามารถยึดทรัพย์หรือบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาได้ และเมื่อเห็นว่าไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ การตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะน าไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของ
รายได้อื่น ส าหรับในปี 2563 และปี 2562 ราชธานีลิสซิ่งตัดหนี้สูญเป็นจ านวน 438 ล้านบาท และจ านวน 103 ล้านบาท ตามล าดับ 

ลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าการเงินหลังจากหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ส าหรับปี 2563  และปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
ปกติที่ค้างช าระไม่เกิน 3 งวด รวมจ านวนเงิน 46,479 ล้านบาท และจ านวน 49,888 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 96.87 และ 
ร้อยละ 96.05 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เช่าการเงินรวม ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ของราชธานีลิสซิ่งยังคง
อยู่ในระดับปกติทั่วไป 

ความเพียงพอของการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ราชธานีลิสซิ่งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณ  
ที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และส าหรับลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินกว่า 3 งวดจะพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน และส าหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามกฎหมาย พิจารณาตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยไม่หักหลักประกันเช่นกัน 

นอกจากนี้ ราชธานีลิสซิ่งยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี ้เพื ่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเชื่อ โดยในปี 2563 และปี 2562  
ราชธานีลิสซิ่งมีสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าการเงิน จ านวน 1,500 ล้านบาท และจ านวน 
2,049 ล้านบาท ตามล าดับ และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 1,228 ล้านบาท และจ านวน 2,225 ล้านบาท ตามล าดับ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ราชธานีลิสซิ่งมีอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 81.86 และ 
ร้อยละ 108.57 ของยอดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาการให้สินเช่ือท่ีรัดกุมและการติดตามลูกหนี้ท่ีเข้มงวด 
ราชธานีลิสซิ่งเชื่อว่าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต้การด าเนินงานโดยปกติ
ของราชธานีลิสซิ่ง 

หนี้สินรวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนี้สินรวม 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

หนี้สินรวม 37,699 43,210 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี 10,991 29,085 
เงินกู้ยืมระยะยาว 7,590 601 
หุ้นกู้ระยะยาว 18,099 12,496 
หนี้สินอื่นรวม 1,019 1,027 

หมายเหตุ เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีรวมส่วนของหนี้สินที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 37,699 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.75  
จากสิ้นปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งได้ท าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปล่อยสินเช่ือของ 
ราชธานีลิสซิ่ง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน โดยบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
รวมทั้งเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของ 
ราชธานีลิสซิ่งในระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมของราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายการหลักคือเงินกู้ยืมระยะสั้นและ 
เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 10,991 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 7,590 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 18,099 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 ครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลจ านวนสองครั้ง ในอัตรารวม 
หุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 
คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของราชธานีลิสซิ่ง ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
จ านวน 75 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของราชธานีลิสซิ่งจากเดิมจ านวน 
3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มขึ้นจ านวน 
1,887,676,725 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ราชธานีลิสซิ่งมีจ านวนส่วนของผู้ถือหุ้น 10,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 3,148 
ล้านบาท หรือร้อยละ 41.04 จากก าไรสุทธิในปี 2563 ซึ่งสุทธิจากส ารองตามกฎหมายและเงินปันผลจ่าย และการเพิ่มทุนของ 
ราชธานีลิสซิ่ง 
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สภาพคล่อง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

กระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 5,925 (214) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16) (12) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,294) 441 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 615 215 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,044 429 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีเงินสดจ านวน 1,044 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
จ านวน 615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่มีเงินสดจ านวน 429 ล้านบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานจ านวน 5,925 ล้านบาท ซึ่งมาจากการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการปล่อยสินเช่ือของราชธานีลิสซิ่ง ในขณะที่มีกระแส 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เพื่อการปล่อยสินเช่ือตามปกติของราชธานีลิสซิ่ง จ านวน 5,294 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสุทธิ
ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 16 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.61 เท่า โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 
จ านวน 19,210 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนรวมจ านวน 11,958 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน
รวมประมาณ 7,252 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยยังคงมีความคล่องตัวของฐานะการเงินในระยะสั้น 
เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนรวมโดยส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (B/E และ P/N) และส่วนของหุ้นกู้ 
ครบก าหนดช าระภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งสองส่วนดังกล่าวส่วนใหญ่สามารถที่จะหาชดเชยโดยการออกใหม่ 
เมื่อเงินกู้ครบอายุไถ่ถอนหรือครบก าหนด ประกอบกับราชธานีลิสซิ่งยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นส ารองจากธนาคารธนชาตที่พร้อมจะ
สนับสนุนสภาพคล่องในระยะสั้นเพิ่มเติม รวมทั้งวงเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินอื่น จึงท าให้ความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของ
ราชธานีลิสซิ่งสามารถบริหารให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจหลักของราชธานีลิสซิ่ง 

ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.59 เท่า ไม่แตกต่างจากอัตราส่วนสภาพคล่องเนื่องจากสินทรัพย์
หมุนเวียนของราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงโดยคิดเป็นร้อยละ 99.29 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
รวม 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

การด าเนินธุรกิจของราชธานีลิสซิ่งในรอบปีที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี 2563 ราชธานีลิสซิ่งได้ด าเนินตามมาตรการต่าง ๆ ทั้งในส่วนของที่เป็นมาตรการช่วยเหลือของราชธานีลิสซิ่ง รวมถึง
มาตรการการช่วยเหลือท่ีก าหนดโดย ธปท. เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณก์ารแพร่ระบาดในครั้งน้ี แม้เศรษฐกิจ
ไทยจะอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัว แต่สถานการณ์ข้างหน้ายังคงมีความไมแ่น่นอนสูงมากตามพัฒนาการการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 
ระลอกใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหากเกิดการระบาดในวงกว้างจนน ามาสู่การใช้มาตรการที่เข้มงวดสูง นโยบายการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวในปี 2564 ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิผลและความรวดเร็วในการจัดหาและกระจายวัคซีน จึงเป็นโจทย์ส าคัญของ 
ภาคธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมาก โดย  
ราชธานีลิสซิ่งยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
และด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เป็นปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ  
ในอนาคต โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การใช้มาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดระลอกใหม่ เน้นแบบ
เฉพาะเจาะจงในแง่พื้นที่และภาคธุรกิจมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่มากเท่ากับการปิดเมืองในรอบแรก ปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบคือระดับของความเข้มงวดของมาตรการล็อคดาวน์และระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ โดยการค้นพบ
วัคซีนช่วงปลายปี 2563 เป็นความหวังส าคัญส าหรับภาคการท่องเที่ยว และเป็นตัวแปรส าคัญที่จะก าหนดทิศทางการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในปี 2564 ทั้งนี้ แผนการกระจายวัคซีนในประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ประมาณร้อยละ 20 
ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศและอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาท่องเที่ยวได้
โดยไม่มีการกักตัว ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวรวมถึงภาคธุรกิจอ่ืน ๆ กลับมาทยอยปรับตัวดีขึ้น 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของภาคธุรกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา และก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายและการลงทุนในกิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะ  
ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะฟื้นตัวกลับสู่ภาวะก่อนเกิดการระบาด อี กทั้งยังถูก
ซ้ าเติมจากการกลับมาระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งนับเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีถัดไป 

3. มาตรการการใช้จ่ายของภาครัฐ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักท่ีช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรง โดยภาครัฐ
ได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 หลังจากประสบปัญหาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่าช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะการเร่ง
เบิกจ่ายงบลงทุน สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เผชิญกับความท้าทายรอบด้าน แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการ
ส่งออก การท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศชะลอตัวลง ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทส าคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
เพื่อกระตุ้นให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงปี 2564 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

ในป ี2563 ธนชาตประกันภยั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.75 จากปีก่อน 

โดยธนชาตประกันภยัมีส่วนแบ่งตลาดเบีย้ประกันภัยรับตรงรวมทุกประเภท ในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 3.30 เป็นผลจากการเพิม่ขึ้น
ของยอดขายในช่องทางผ่าน Non-bank และ External Broker ส าหรับเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี 2563 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัย

รถยนต์จ านวน 7,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 372 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.27 จากปีก่อน มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 5.00 

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงของธนชาตประกันภัยในรอบ 4 ปี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทการรับประกัน 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เบ้ียประกันภัย
รับตรง 

ร้อยละ 
เบี้ยประกันภัย

รับตรง 
ร้อยละ 

เบ้ียประกันภัย
รับตรง 

ร้อยละ 
เบ้ียประกันภัย

รับตรง 
ร้อยละ 

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

อัคคีภัย 79.30 0.91 71.74 0.86 72.16 0.90 68.59 0.91 

ภัยทางทะเลและขนส่ง - - - - - - - - 

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

รวม 8,682.03 100.00 8,367.84 100.00 7,987.34 100.00 7,506.35 100.00 
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ส่วนแบ่งตลาด และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันภัย 

ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันภัย ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ส่วนแบ่งตลาด และเบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต์ 

ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกันภัยรับตรงรถยนต์ ปี 2563 
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ฐานะทางการเงิน และภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ธนชาตประกันภัย มีความมั่นคง แข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 4,930 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 
15,354 ล้านบาท เงินกองทุน 5,909 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายที่ร้อยละ 1,456.42 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

ฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย์รวม 15,354 15,205 

หนี้สินรวม 9,624 9,883 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,730 5,322 

เงินกองทุน 5,909 5,538 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาพรวมผลประกอบการ 2563 2562 

เบี้ยประกันภัยรับตรง 8,682 8,368 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 7,750 6,965 

รายได้เบี้ยประกันภัยสุทธิ 7,271 6,963 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน 5,604 5,403 

ก าไรจากการรับประกันภัย 1,667 1,560 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 855 785 

ก าไรจากการด าเนินงาน 812 775 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 103 1,016 

รายได้อื่น 20 13 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 935 1,804 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 190 355 

ก าไรสุทธิ 745 1,449 
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ส าหรับผลการด าเนินงาน ธนชาตประกันภัยมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 745 ล้านบาท ลดลง 704 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 48.59 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนมีรายการพิเศษ คือ ก าไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนจ านวน 566 ล้านบาท และ
ในปี 2563 มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินลงทุนจ านวน 147 ล้านบาท ที่มีผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ทั้งนี้ ธนชาตประกันภัยมีก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.71 จากปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนชาตประกันภัยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในด้านการรับประกันภัยและ
การลงทุน ดังต่อไปนี ้

1. สืบเนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ (Lockdown) และการประกาศเคอร์ฟิวของภาครัฐ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถยนต์ในช่วงดังกล่าวลดลงอย่างมาก จึงเป็นผลดีกับธนชาตประกันภัย ซึ่งมีสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ 
ที่สูง เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนปรับตัวลดลง 

2. ผลจากสภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ทั้งในส่วนของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ราคา และพฤติกรรมการช าระค่าเบี้ยประกันภัย 

3. ผลจากสภาวะตลาดการลงทุนส่งผลต่อรายได้จากการลงทุนของธนชาตประกันภัย รวมถึงมีความเสี่ยงในการช าระเงินคืน
ของผู้ออกตราสารที่ธนชาตประกันภัยลงทุนด้วย 

ส าหรับปี 2564 และทิศทางการด าเนินธุรกิจประกันภัยในอนาคตนั้น ธนชาตประกันภัยคาดว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะ
เติบโตขึ้น จากการได้รับปัจจัยสนับสนุนของการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ 
ในขณะที่ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพน่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นมาก รวมถึง
ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากน้ี จากการที่ประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปจากเดิม ไม่ว่าจะท างาน
จากท่ีบ้าน (Work From Home) มากขึ้น และมีความคุ้นเคยกับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ธนชาตประกันภัยจึงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา Digital Insurance และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงความคุ้มครองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงมีการริเริ่มรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และได้มีการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) มาใช้ในกระบวนการท างานมากขึ้น เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเป็นผู้น าในธุรกิจประกันภัยและส่งมอบการบริการให้กับ
ลูกค้า คู่ค้า ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น 
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาวะเศรษฐกิจและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ใน ตลท. เป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและการเติบโตของ  
บล. ธนชาต ณ สิ้นปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,449.35 จุด ดัชนีเคลื่อนไหวต่ ากว่าสิ้นปีก่อนที่เท่ากับ 1,579.84 จุด  
โดยในปี 2563 ส่วนแบ่งการตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล. ธนชาต เท่ากับร้อยละ 2.91 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์  
ใน ตลท. เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 68,607 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายต่อวัน 494,624 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 428,369 
สัญญา โดยส่วนใหญ่เป็นสัญญา Set 50 Index Futures และ Single Stock Futures  

ส าหรับก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 479 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.39 จากปีก่อน ทั้งนี้ บล. ธนชาต 
มีรายได้รวมเท่ากับ 1,517 ล้านบาท ลดลง 1,559 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.68 โดยสาเหตุหลักมาจากรายการพิเศษก าไรสุทธิจาก
การขายเงินลงทุนจ านวน 1,267 ล้านบาท ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต และ บล. ธนชาต มีค่าใช้จ่ายรวม
เท่ากับ 920 ล้านบาท ลดลง 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07 จากปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของ บล. ธนชาต 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายได้รวมของ บล. ธนชาต ประกอบด้วยค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน และรายได้อื่น ๆ 

ส าหรับปี 2563 บล. ธนชาต มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,517 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.68 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2562  
บล. ธนชาต มีรายได้รวม 3,076 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากก าไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนจ านวน 1 ,267 ล้านบาท  
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ท่ีลดลงตามปริมาณลูกหนี้เงิน
ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือร้อยละ 
12.21 สอดคล้องกับภาวะการซื้อขายของ ตลท. รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียม  
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) 

ค่าใช้จ่าย  

ในปี 2563 บล. ธนชาต มีค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จ านวน 146 และจ านวน 35 ล้านบาท ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อน 67 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.69 เนื่องจากใน
ระหว่างปี 2563 บล. ธนชาต ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจจากการเพิ่มทุนจ านวน 1,500 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 3  
ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 739 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ของ บล. ธนชาต เท่ากับร้อยละ 49.04 

ก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2563 บล. ธนชาต มีก าไรสุทธิเท่ากับ 479 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,194 ล้านบาท โดยรายได้รวมลดลงร้อยละ 
50.68 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 7.07 ส่งผลให้ก าไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท และอัตรา
ก าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 31.58 
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บล. ธนชาต มีสินทรัพย์รวม 6,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ร้อยละ 2.51 สินทรัพย์
ส่วนใหญ่ของ บล. ธนชาต ประกอบด้วยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเงินลงทุน โดยลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ส านักหักบัญชีไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน เงินลงทุนลดลงร้อยละ 17.14 ทั้งนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับร้อยละ 7.08 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เกิดจากการที่ลูกค้าของ บล. ธนชาต สั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่าน บล. ธนชาต โดยจะท าการช าระมูลค่าซื้อ
หลักทรัพย์ภายใน 2 วันท าการ และรวมถึงลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช าระ 

ณ สิ้นปี 2563 บล. ธนชาต มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,262 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 745 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.88 ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 3,003 ล้านบาท ลดลง 152 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 4.82 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเท่ากับ 1,247 ล้านบาท ลดลง 572 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.45 เป็นผลจาก
ความแตกต่างของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว  

บล. ธนชาต ได้จ าแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บล. ธนชาต ได้ตั ้งค่าเผื ่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ครบถ้วนแล้ว 

หนี้สิน 

โครงสร้างหนี้สินของ บล. ธนชาต ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และหนี้สินอื่น ณ สิ้นปี 2563 บล. ธนชาต มีหนี้สินรวมจ านวน 3,109 ล้านบาท ลดลง
จากสิ้นปี 2562 จ านวน 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.29 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีจ านวน 2,084 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.03 ของหนี้สินรวม โดย บล. ธนชาต มีการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินจ านวน 550 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ านวน 150 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.43 ซึ่งสอดคล้องกับเงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลดลง  

ส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บล. ธนชาต มีส่วนของเจ้าของจ านวน 3,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 241 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6.88 โดยมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเท่ากับ 479 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE)  
ที่ร้อยละ 13.22 ซึ่งในระหว่างปี 2563 มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2562 จ านวน 240 ล้านบาท และได้จัดสรร
ก าไรสุทธิของปี 2563 จ านวน 24 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

บล. ธนชาต มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.83 เท่า ลดลงจาก 0.91 เท่าของ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินและส่วนของเจ้าของ โดยไม่นับรวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  บล. ธนชาต จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 0.27 เท่า และ 0.40 เท่า ตามล าดับ 
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สภาพคล่อง 

ในการประกอบธุรกิจของ บล. ธนชาต กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องส่วนใหญ่ คือ กิจกรรมด าเนินงาน โดย
กระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ส านักหักบัญชี 

ส าหรับปี 2563 กระแสเงินสดสุทธิของ บล. ธนชาต เพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน
เท่ากับ 639 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 4 ล้านบาท และกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 
424 ล้านบาท รวมทั้ง บล. ธนชาต มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 240 ล้านบาท 

บล. ธนชาต มีอัตราการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 118.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ ก.ล.ต. ได้ก าหนดไว้ 
คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินท่ีต้องวางเป็นประกัน 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนของ บล. ธนชาต มาจากส่วนของเจ้าของเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 
จากธนาคารธนชาต ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด เป็นบริษัทฯ และ Scotia Netherlands Holdings B.V. 
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.96 และ 49.00 ตามล าดับ 

ปัจจัยหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือฐานะทางการเงินของ บล. ธนชาต ในอนาคต 

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ  
ผลประกอบการของ บล. ธนชาต ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาน ้ามัน  
ความไม่แน่นอนทางการเมือง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และนโยบายทางการเงินของ ธปท. รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่ นของนักลงทุนท้ังในและนอกประเทศ 
นอกจากนี ้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บล. ธนชาต ตระหนักถึงผลกระทบ
ดังท่ีกล่าวมา โดยมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น แอปพลิเคชันส าหรับเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้าเพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งข่าวสารทางการตลาด โปรโมช่ันต่าง ๆ แอปพลิเคชันส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เช่น ThinkApp หรือ Line เป็นต้น นอกจากนี้ บล. ธนชาต ได้พัฒนาระบบงาน บริการและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายโครงสร้างรายได้ให้มากขึ้น เพิ่มและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ข่าวสารและบริการ
ต่าง ๆ ด าเนินมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายและวางแผนในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น ๆ ได้ในอนาคต 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอ็มบีเค ไลฟ์ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7 ,064 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ านวน 1 ,265  
ล้านบาท หรือร้อยละ 15.19 

เอ็มบีเค ไลฟ์ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 383 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มี ผลขาดทุนสุทธิจ านวน 231  
ล้านบาท โดยปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิลดลง 584 ล้านบาท และรายได้จากการ
ลงทุนรวมลดลง 410 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมลดลงจากสิ้นปี 2562 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยลดลง 895 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและสินไหมทดแทนสุทธิลดลง 638  
ล้านบาท ในขณะที่ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวลดลง 81 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Yield) ที่ใช้ค านวณเงินส ารองประกันชีวิตแบบ GPV ที่ปรับลดลงจากสิ้นปี 
2562 และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจ านวน 73 ล้านบาท 



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 1   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว  
ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล  
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

 1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว 

 2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

 3) บริษัทฯ ได้จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายภาณุพันธุ ์ตวงทอง ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบ่ริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 
 
 
 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
    
 นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลิศ กรรมการผู้จดัการใหญ ่  
 
 
 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
    

ผู้รับมอบอ านาจ นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง เลขานุการบริษัท  
 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 2 จาก 26 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 

 
 
 
 

นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 30 ตุลาคม 2523 

อายุ 76 ป ี

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

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที ่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 

บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ ากัด - กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน 

บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ ากัด - กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน 

บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2546 - ปัจจุบัน 

บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด - กรรมการ 2546 - ปัจจุบัน 

บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จ ากัด - กรรมการ 2546 - ปัจจุบัน 

บริษัท ดบีุก จ ากัด - กรรมการ 2530 - ปัจจุบัน 

บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จ ากัด - กรรมการ 2530 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ 

- ที่ปรึกษา 
2558 - 2560 
2544 - 2558 

บริษัท แปลน เอสเตท จ ากัด - ประธานกรรมการ 2546 - 2558 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2545 - 2562 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา 2544 - 2558 

บริษัท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 2537 - 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี  



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 3 จาก 26 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 23 พฤษภาคม 2526 

อายุ 70 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง รุ่น 8/2552 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการบริหาร 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- รองประธานกรรมการ 

2561 - ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- ประธานกรรมการ 

2559 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการบริหาร 
2562 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการ 

2562 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

บริษัท เอ็ม บ ีเค ไลฟ์ ประกันชวีิต จ ากดั (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบัน 
บริษัท สยามพิวรรธน ์โฮลดิ้ง จ ากัด - กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน 
บริษัท เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ 2548 - ปัจจุบัน 
บริษัท สยามพิวรรธน ์จ ากัด - กรรมการ 2546 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 4 จาก 26 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

 กรรมการผู้จัดการใหญ ่
- ประธานกรรมการบริหาร 

2559 - 2562 
 
2548 - 2562 

บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์  
ไพรเวท จ ากัด 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

2558 - 2562 
2554 - 2558 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 2557 - 2562 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการผู้จัดการใหญ ่
2556 - 2561 
2553 - 2561 

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - 2560 
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

- กรรมการ 
 

2550 - 2561 
 

บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จ ากัด - กรรมการ 2550 - 2561 
บริษัท แปลน เอสเตท จ ากัด - กรรมการ 2546 - 2558 
บริษัท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2546 - 2561 
2545 - 2558 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 5 จาก 26 

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 23 พฤษภาคม 2543 

อายุ 72 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย 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 าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2558 - ปัจจุบัน 
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบัน 

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
Fraser and Neave, Limited (Singapore) - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 2557 - ปัจจุบัน 
 - กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2556 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน โซลารสิ จ ากัด - ประธานกรรมการ 2551 - 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 6 จาก 26 

นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 3 เมษายน 2557 

อายุ 67 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 
- Bachelor of Arts in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จ ากัด - กรรมการ 2540 - ปัจจุบัน 
บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จ ากัด - กรรมการ 2540 - ปัจจุบัน 
บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2527 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 7 จาก 26 

นางสาลินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2563 

อายุ 66 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Finance & International Business,  
 Columbia University, USA 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558 
Harvard University, USA 
- Advance Management Program 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น   
บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด - ประธานกรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2561 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ 2561 - 2563 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ผู้อ านวยการ 2558 - 2560 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 - 2562 
องค์การคลังสินค้า - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  2557 - 2561 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการ 2557 - 2559 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 8 จาก 26 

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท ์ ประธานกรรมการก ากับความเสีย่ง (กรรมการอิสระ) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2563 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand 
- Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland,  
 New Zealand 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560 
- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561 
- ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561 
-  ประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
Columbia Business School 
- Digital Strategies for Business 2018 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
2563 - ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

2562 - ปัจจุบัน 
 
2558 - ปัจจุบัน 

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2559 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - กรรมการสภามหาวิทยาลยั 2562 - ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - กรรมการสภามหาวิทยาลยั 2556 - ปัจจุบัน 
บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด - กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2560 - 2562 
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย - นายกสมาคม 2558 - 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 9 จาก 26 

นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการก ากับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2558 

อายุ 74 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA 
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิต ิ(เกียรตินิยมอันดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 34/2548 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550   
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  
 รุ่น 7/2558 
- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- สัมมนา IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560 
- สัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
 สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2563 - ปัจจุบัน 
2562 - ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
 

บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

2558 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 

บริษัท เอ็ม บ ีเค  จ ากัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 2555 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัท อมรชีวิน จ ากัด - กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 2557 - ปัจจุบัน 
บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบ ีจ ากัด - กรรมการ 2553 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ 2547 - 2558 
บริษัท นวทวีป จ ากัด - กรรมการ 2545 - 2563 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง ดา้นความมัน่คง 
และการต่างประเทศ 

- อนุกรรมการ 2544 - 2560 

บริษัท เอเซิร์ทส์ จ ากัด - กรรมการ 2534 - 2559 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 10 จาก 26 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 11 จาก 26 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 1 กันยายน 2548 

อายุ 75 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

Banker Trust, New York, USA 
- Corporate Finance Training  Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  
บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล 2563 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ 2534 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2556 - 2561 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร 2549 - 2562 
 - กรรมการ 2545 - 2562 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 12 จาก 26 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่ด ารงต าแหน่ง 2 มีนาคม 2552 

อายุ 64 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
 รุ่น 15/2559 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง รุ่น 5/2550 
สถาบันพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  
บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

2563 - ปัจจุบัน 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ
 กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
 และบรรษัทภิบาล 

2562 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ

 ก าหนดค่าตอบแทน 
2562 - ปัจจุบัน 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากัด - ประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต เอสพีว ี1 จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต เอสพีว ี2 จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจจุบัน 
บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 

- ประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบัน 
- ประธานกรรมการ 2552 - ปัจจุบัน 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 13 จาก 26 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
สมาคมธนาคารไทย - กรรมการ 2561 
 - ที่ปรึกษา 2559 - 2561 
 - กรรมการ 2554 - 2559 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ที่ปรึกษานายกสมาคม 2558 - 2560 
 - กรรมการ และอุปนายกสมาคม 2554 - 2558 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ 2557 - 2561 
 - รองประธานกรรมการบริหาร 2556 - 2561 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรรมการ 2557 - 2559 
 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด - ประธานกรรมการ 2556 - 2563 
 - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - 2563 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 2555 - 2561 

- ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2554 - 2561 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร 2552 - 2561 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2554 - 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 14 จาก 26 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นายก าธร  ตันติศิริวัฒน์ กรรมการก ากับความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 

อายุ 58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration in Finance, The University of Michigan  

 at Ann Arbor, USA 
- Master of Science in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

CFA Institute 
- CFA Program ปี 2544 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti - Corruption for Executives) 
- หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฉบับที่ 9 (IFRS 9)  

ต่อกลุ่มธนชาต 
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 
สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- หลักสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559 
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน ามาใช้ในปี 2562 และ 2563 
KPMG 
- หลักสูตรการจัดประเภทสินทรัพย์/หนี้สนิทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS 9) 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
IMC Institute 
- หลักสูตร Blockchain 2017: Unlocking Internet of Value 
NYC Management Company Limited 
- TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  
บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

 และกรรมการบรรษัทภิบาล 
2563 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งในกิจการอื่น   
บริษัท ที เอ็ม คอมมวินิเคชั่นส์ แอนด์ แบรนด์  
แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต เอสพีว ี1 จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต เอสพีว ี2 จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด - รองประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด - รองประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน 
บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด - กรรมการ  2559 - ปัจจุบัน 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 2557 - ปัจจุบัน 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 15 จาก 26 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด - ประธานกรรมการ 2559 - 2561 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2559 - 2561 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร  2557 - 2563 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 16 จาก 26 

นางสาวธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ 

อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหดิล 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชพีบัญช ี

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

- มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล 
- การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ Treasury Finance 
- การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- แนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและ
 ตราสารหนี้ 
- แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ  
 Credit Model 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- Integrated Risk Management & Strategy 
- Treasury & Risk Management 
- IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security) 
- Risk Management for Committee Program 
- COSO 2013 & Anti-Corruption Master Class 
- Internal Audit Best Practices 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 
- IT Risk Management Implementation Guideline 
- AI & Big Data 2019 

- CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution 

- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 
- ผลกระทบของ TFRS ใหม่ต่องบการเงิน 
- IA'New Value Proposal During and After the Crisis 
- หลักสูตร PDPA for Internal Audit 2563 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานกุาร

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2561 - 2563 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) - หัวหน้าเจา้หนา้ที่บริหารตรวจสอบ และเลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2556 - 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 17 จาก 26 

นายวัชระ  เพ่ิมพิทักษ์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 

อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด - กรรมการ 2550 - ปัจจุบัน 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด - กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด - รองประธานกรรมการ 2559 - 2561 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด - รองประธานกรรมการ  

- รองประธานกรรมการบริหาร 
2559 - 2561 
2549 - 2561 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานพัฒนาสินทรัพย์  2555 - 2558 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด - กรรมการ  2554 - 2558 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 - คณะกรรมการการลงทุน 2550 - 2558 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 18 จาก 26 

นางญาดา  ไทยปิ่นณรงค์ ผู้อ านวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ 

อายุ  58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, San Angelo State University, Texas, USA 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที ่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

- The 4th Essential Roles of Leadership for Senior Managment  
- Thanachart Leaderships Developments 
- Empower Employees 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ผู้อ านวยการอาวโุส Head of Business Lending Service 2561 - 2563 
 - ผู้อ านวยการอาวโุส Head of Business Analysis & SRD 2555 - 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 19 จาก 26 

นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 

อายุ  58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - เนติบัณฑิต ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

- Leader as Coach 
- Leadership Transformation 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น   
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด - กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากัด - ประธานกรรมการ 2559 - ปัจจุบัน 
บริษัท กรุงเทพเคหะ จ ากัด - กรรมการ และผู้ช าระบัญช ี 2543 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 2533 - 2562 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 20 จาก 26 

นางธนวันต์  ชัยสิทธกิารค้า ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) 
NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร CFO มืออาชีพ   

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร 2563 - ปัจจุบัน 
 - กรรมการ 2553 - ปัจจุบัน 
บริษัท ที เอ็ม คอมมวินิเคชั่นส์ แอนด์ แบรนด์  
แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากัด - กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด - กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน 
บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด - กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 2555 - 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 21 จาก 26 

เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานกุารคณะกรรมการ
บริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และรองผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการองค์กร 

อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

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

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

- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  

 (Anti-Corruption for Executives) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA) 
บริษัท ฟินลิค จ ากัด (Thai Law Training) 
- หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินส าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย  2557 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 22 จาก 26 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562 - 2563 
 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือ  

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

1 นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน ์ รองประธานกรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4 นายธีรพจน ์ วัชราภยั กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5 นางสาลินี วังตาล กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

6 ดร. ธนชาต ิ นุ่มนนท์ กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7 นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

8 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9 นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10 นายก าธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน - - - - 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11 นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานตรวจสอบ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
12 นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ์ ผู้อ านวยการอาวโุส สายงานธุรกจิ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
13 นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์ ผู้อ านวยการอาวโุส  

สายงานสนับสนุนธุรกจิ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
14 นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
15 นางธนวันต ์ ชัยสิทธิการค้า ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต - - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)             หน้า 23 จาก 26 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท 
(ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

รายนาม ทุนธนชาต 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
นายบันเทิง ตันติวิท XXX  XXX           XXX   
นายศุภเดช พูนพิพัฒน ์ XX ///  XX /// XXX          XX /// XX //  
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ X                
นายธีรพจน ์ วัชราภยั X                
นางสาลินี  วังตาล X                
ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ X                
นายวิชิต ญาณอมร X                
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X //    X            
นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ X / A XXX ///   X / XXX X X       X /  
นายก าธร ตันติศิริวัฒน์ C   X X / X X X XX XX X     X 
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร C                
นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ์ D     X   X X       
นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์ D                
นางกฤษยาณี  รัตนชัยชาญ D           X XXX    
นางธนวันต ์ ชัยสิทธิการค้า D  X X /   X X   X X X   X 

หมายเหต ุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 

 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

 A กรรมการผู้จัดการใหญ ่ B กรรมการผู้จัดการ C ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 D ผู้อ านวยการอาวโุส  

  
 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)             หน้า 24 จาก 26 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท 
(ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

รายนาม 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
นายบันเทิง ตันติวิท  XXX X X X X X X                    
นายศุภเดช พูนพิพัฒน ์ XX // X X X     XXX                   
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ          X X X                
นายธีรพจน ์ วัชราภยั             X X X B             
นางสาลินี  วังตาล                X XXX           
ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์                  X X XXX X       
นายวิชิต ญาณอมร                      X XXX X X   
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป                          X  
นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ X /                           
นายก าธร ตันติศิริวัฒน์                            
นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร                            
นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ์                            
นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์                            
นางกฤษยาณี  รัตนชัยชาญ                           X 
นางธนวันต ์ ชัยสิทธิการค้า                            

หมายเหต ุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 

 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

 A กรรมการผู้จัดการใหญ ่ B กรรมการผู้จัดการ C ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 D ผู้อ านวยการอาวโุส



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 25 จาก 26 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย 

1. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 
4. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด 
6. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากัด 

7. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด 
8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด 
9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด 
10. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด 
11. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
12. บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากดั 

บริษัทร่วม 

 13. บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
15. บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคช่ันส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ 
16. ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
17. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 
18. บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
19. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
20. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จ ากัด 
21. บริษัท ดีบุก จ ากัด 
22. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จ ากัด 
23. บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ ากดั 
24. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) 
25. บริษัท เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) 
26. บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
27. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
28. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จ ากดั 
29. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จ ากดั 

30. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอรไ์พรซ์ จ ากดั 
31. บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
32. บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
33. บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
34. บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) 
35. บริษัท สยามอสีต์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
36. บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอรส์ซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
37. บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 
38. บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
39. บริษัท อมรชีวิน จ ากัด 
40. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จ ากัด 
41. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
42. บริษัท กรุงเทพเคหะ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 26 จาก 26 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปี 2563 มี 3 บริษัท คือ  
1) บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และ 3) บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด 

รายชื่อกรรมการ ธนชาตประกนัภัย ราชธานีลิสซิ่ง เอสพีวี 2 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท XXX   

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ XX ///   

3. นายประพันธ์  อนุพงษ์องอาจ //   

4. นายวิเชียร  เมฆตระการ X   

5. นายพิรัส  ประดิษฐวณิช X   

6. นายสุรพันธ์   เมฆนาวิน X   

7. นางธนวันต์  ชัยสิทธิการค้า X  X 

8. นายวิลเลียม  จอร์จ ซาอิด X   

9. นายแซมมวล  แอนโทนี โดโทร X   

10. นายพีระพัฒน์  เมฆสิงห์วี X / A   

11. นายวิรัตน ์ ชินประพินพร  XXX /  

12. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ  X /// A  

13. นายเจรญิสุข  กิจอิทธิ  X  

14. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  X /  X 

15. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  X  

16. นายก าธร  ตันติศิริวัฒน ์  X / X 

17. นายสรศักย์  ชยารักษ์  X  

18. ดร. ถกล  นันธิราภากร  X  

19. นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย  X  

20. นายวราวุธ  วราภรณ ์  X  

21. ดร. นารี  บุญธีรวร   X  

22. นายสุรพล  สติมานนท์  X  

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
 A กรรมการผู้จัดการ 



เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 1 

เอกสารแนบ  2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 2 จาก 3 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

นางสาวธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ 

อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหดิล 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชพีบัญช ี

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

- มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล 
- การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน 
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ Treasury Finance 
- การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- แนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและ
 ตราสารหนี้ 
- แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ  
 Credit Model 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- Integrated Risk Management & Strategy 
- Treasury & Risk Management 
- IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security) 
- Risk Management for Committee Program 
- COSO 2013 & Anti-Corruption Master Class 
- Internal Audit Best Practices 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 
- IT Risk Management Implementation Guideline 
- AI & Big Data 2019 

- CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution 

- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 
- ผลกระทบของ TFRS ใหม่ต่องบการเงิน 
- IA'New Value Proposal During and After the Crisis 
- หลักสูตร PDPA for Internal Audit 2563 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานกุาร

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2561 - 2563 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) - หัวหน้าเจา้หนา้ที่บริหารตรวจสอบ และเลขานุการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2556 - 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

 



เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 3 จาก 3 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

นายภาณุพันธุ์  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานกุารคณะกรรมการ
บริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และรองผู้อ านวยการ ส านักเลขานุการองค์กร 

อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหนา้ที่ 
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

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

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

- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560  

 (Anti-Corruption for Executives) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA) 
บริษัท ฟินลิค จ ากัด (Thai Law Training) 
- หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินส าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย  2557 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ไม่มี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี  
 



เอกสารแนบ 4 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 1 

เอกสารแนบ  4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

- ไม่มี - 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 1 จาก 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ  5 

ค าย่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 2 จาก 3 

ค าย่อ 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) บล. ธนชาต 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ธนชาตประกันภยั 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) เอ็มบีเค ไลฟ ์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ราชธานีลิสซิ่ง 

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด อาร์ทีเอ็น 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ากัด บบส. เอ็นเอฟเอส 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากัด บบส. แม๊กซ ์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากัด บบส. ทีเอส 

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ธนชาตแมเนจเม้นท์ 

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ ากดั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ 

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ ากัด ทีเอ็ม โบรคเกอร ์

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด เอ็มทีเอส 

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากัด เอสพีวี 1 

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากัด เอสพีวี 2 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จ ากัด บลจ. ธนชาต 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ธนชาตโบรกเกอร ์

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ ากัด ธนชาตกรุ๊ปลสีซิ่ง 

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ธนชาตเทรนนิ่ง 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 

ING Bank N.V. ING 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย 

บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) บมจ. เอ็มบีเค 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนฟื้นฟูฯ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลท. 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย คปภ. 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 

 



เอกสารแนบ 5 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2563 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  หน้า 3 จาก 3 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ส านักงานอีวาย 

พระราชบัญญัต ิ พ.ร.บ. 

สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 โรคโควดิ 19 
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