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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ  

 ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม 

 และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของ 

 บริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบ

 ภายในและหัวหน้างานดูแลก�ากับดูแลการ

 ปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ

 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคา

 ทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแล

 กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

สารจากคณะกรรมการ

โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาต 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และคู่มือจรรยาบรรณ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและข้อมูล

ส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

การประกอบธุรกิจและ

ผลการด�าเนินงาน 

การก�ากับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ (บนเว็บไซต์)
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน

ที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วิ สั ย ทั ศ น์
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หลักการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต

01

02

03

04

แข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 

มีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว

ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ

มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสังคม

และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



ข้อมูลทางการเงิน

ที่ส�าคัญ ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) และ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
(1)
 (ROAE) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(เท่า)

7,001
6,669

5,287

7,839

10,807

(ROAE)

11.80

12.25

15.70

10.47

8.31

(ROAA)

1.45
1.54

1.67

5.24

4.73

2560

2560

2563 25640.930.93

2561

2561

2562

2562

2563

2563

2564

2564
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งบการเงินรวม

2564 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่)

2560

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

	 รายได้ดอกเบี้ย	  4,026  4,213  4,339  4,074  44,681 

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	  1,355  1,620  1,599  1,515  15,511 

	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  2,671  2,593  2,740  2,559  29,170 

	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	  8,513  10,317  4,744  5,546  13,402 

	 รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	  11,184  12,910  7,484  8,105  42,572 

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ  3,143  2,899  3,034  3,019  20,836 

	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ

	 และขาดทุนจากการด้อยค่า	(โอนกลับ) 483 606 (316)  302  6,236 

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  7,558  9,405  4,766  4,784  15,500 

	 ภาษีเงินได้  836  1,557  1,367  927  1,159 

	 ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  6,722  7,848  3,399  3,857  14,341 

	 ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก  -  -  13,361  11,949  - 

	 รวมก�าไรส�าหรับปี  6,722  7,848  16,760  15,806  14,341 

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ  5,287  6,669  10,807  7,839  7,001 

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  1,435  1,179  5,953  7,967  7,340 

อัตราส่วนผลการด�าเนินงาน (ร้อยละ)

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ROAA)  4.73  5.24  1.67  1.54  1.45 

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(1)
	(ROAE)	  8.31  10.47  15.70  12.25  11.80 

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio)	(เท่า)  0.93  0.93  1.17  6.69  6.88 

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	  55,221  50,251  53,159  731,125  688,844 

	 สินทรัพย์รวม  142,735  140,756  160,927  1,060,929  1,025,525 

	 หนี้สินรวม  68,594  67,987  86,868  923,011  895,455 

	 ส่วนของเจ้าของรวม  74,141  72,769  74,059  137,918  130,070 

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  65,114  63,311  65,833  65,735  62,020 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ

	 ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท)

	 	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  5.04  6.26  9.43  6.74  6.01 

	 	 มูลค่าตามบัญชี  62.10  60.38  57.46  57.15  53.23 

	 	 เงินปันผล
(2)

 1.20  3.00  7.00  2.60  2.20 

	 จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ	(ล้านหุ้น)

	 	 จ�านวนเฉลี่ย	  1,049  1,066  1,146  1,164  1,165 

	 	 ณ	สิ้นปี	  1,049  1,049  1,146  1,150  1,165 

	 ราคาหุ้น
(3)
	(บาท)

	 	 ราคาสูงสุด  38.25  57.00  59.50  60.25  58.00 

	 	 ราคาต�่าสุด  32.25  27.00  50.25  46.25  43.75 

	 	 ราคาปิด	  37.75  34.50  53.50  49.75  56.25 

	 มูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	(ล้านบาท)	  43,984  40,197  62,334  57,965  65,539 

ข้อมูลอื่น

	 พนักงาน
(4)

1,811 1,824 2,062 13,893 13,885

ณ	วันที่	หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุ:	
(1)
	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	ค�านวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	 	 (2)
	เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับปี	2564	เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล

	 	 (3)
	กระดานในประเทศ	/	ราคาหุ้นสูงสุด	-	ต�่าสุดเป็นราคาระหว่างปี

	 	 (4)
	จ�านวนพนักงานในปี	2562	-	2564	ไม่รวมพนักงานของธนาคารธนชาต	บลจ.	ธนชาต	และธนชาตโบรกเกอร์
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



“ธนชาตพร้อมพาคุณ

ก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤติ 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ไปด้วยกัน”
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เพราะทุกก้าวของคุณล้วนมีความส�าคัญ เป้าหมายของเราคือการมุ่งมั่นพัฒนา 

วางแผน และต่อยอดอนาคตทางการเงินให้คุณ ด้วยวิสัยทัศน์การสร้างผลตอบแทน

อย่างเหมาะสมให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างมั่นคง 

ภายใต้การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทั้งมิติ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเติมเต็มให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืน 

พร้อมพาคุณก้าวข้ามทุกวิกฤติปัญหา ด้วยความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย 

เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ทุกความต้องการในยุคดิจิทัล

9
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบ

2553 - 2554 2556

การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตกับ 

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแผนการรวมกิจการ	 โดยให้ธนาคารธนชาต 

ซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย	ร้อยละ	47.58	จากกองทุนฟื้นฟูฯ	 

และซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้รายย่อยอืน่	(Tender	Offer)	ในช่วงปี	2553	

ท�าให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งส้ิน 

ร้อยละ	99.95	และรับโอนกิจการทัง้หมดของธนาคารนครหลวงไทย 

ในวันที่	 1	 ตุลาคม	 2554	 นับเป็นการรวมกิจการท่ีถือเป็น

ประวัติศาสตร์คร้ังส�าคัญของวงการธนาคารพาณิชย์ไทย	 

และเป็นไปตามนโยบายของทางการ	 ท่ีต้องการให้ธนาคาร

พาณิชย์รวมกิจการกันเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ	่ 

เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบสถาบันการเงินและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 การรวมกิจการคร้ังน้ันท�าให้

ธนาคารธนชาตมีความพร้อมท้ังด้านเงินทุนมีช่องทาง 

ในการให้บรกิารลกูค้าท้ังท่ีเป็นลกูค้าบคุคลและลกูค้าสถาบนั 

ได้มากข้ึนในธุรกิจท่ีหลากหลายย่ิงข้ึน	 ส่งผลให้ธนาคาร 

ธนชาตมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการรายได ้ให ้มี 

ความมั่นคง	และพร้อมส�าหรับการเติบโตเป็นอย่างยิ่ง

ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ	 ได้ตกลงให้ธนาคารธนชาตจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ

ทางธุรกิจในการแนะน�าผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิต

ผ่านสาขาของธนาคารธนชาตกับ	บมจ.	พรูเดน็เชียล	ประกันชีวิต	 

และธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการขายหุ้นที่ถืออยู ่ในบริษัท	 

ธนชาตประกันชีวิต	 จ�ากัด	 ทั้งหมดจ�านวนร้อยละ	 100	 ให้แก่	

บมจ.	 พรูเด็นเชียล	 ประกันชีวิต	 ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ช้ันน�าของโลกที่ให้บริการด้านประกันและบริการทางการเงิน	

ท�าให้สามารถสร้างโอกาสในการเสนอบรกิารด้านการประกัน

ชีวิตท่ีหลากหลายให้ลูกค้ากลุ่มธนชาตและขยายธุรกิจการ

เป็นนายหน้าประกันชีวิตของธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก
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2557

2562

2563 - 2564

การด�าเนินธุรกิจประกันในกลุ่มทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย 

และประกันชีวิต

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนโยบายการด�าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มครั้งส�าคัญสู่การเป็น 

Diversified Investment Holding Company ที่สร้าง 

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงในระยะยาว

บริษัทฯ	 และ	 บมจ.	 เอ็มบีเค	 ร่วมกันซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษัท	

ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จากธนาคารธนชาต 

และเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	

(มหาชน)	อันเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	ท�าให้กลุม่ธนชาต 

กลับมาด�าเนินธุรกิจประกันอย่างครบถ้วนท้ังประกันภัย 

และประกันชีวิต

บริษัทฯ	 ในฐานะ	 Bank	 Holding	 Company	 ได้ด�าเนินการ 

ปรับโครงสร้างการถือหุน้บริษัทในกลุม่	และขายหุน้ธนาคารธนชาต 

ที่บริษัทฯ	 ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย	 เพ่ือท�าการ

รวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต	 

ด้วยเลง็เหน็ศกัยภาพและจดุแข็งจากทัง้สองธนาคาร	เมือ่รวมกัน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ที่เกิดข้ึน

ทั่วโลก	 และจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ	 

ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจ	 บริษัทฯ	 จึงได้

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนโยบายการด�าเนินธุรกิจให้เหมาะสม

กับสถานการณ์	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้ขายเงินลงทุนใน	 

บจ.	อายโินะโมะโต๊ะ	ทีบ่ริษัทฯ	ถืออยูอ่อกไปทัง้จ�านวน	ประกอบกับ

ในปี	2563	-	2564	บริษัทฯ	ได้เพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม	 เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโต 

ในอนาคตของบริษัทต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 และสนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกิจของทุกบริษัทย่อยให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง	 รวมทั้ง

ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้เร่ิมประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือที่มี 

หลกัประกัน	(Asset-based	Financing)	ทีบ่ริษัทฯ	มคีวามเช่ียวชาญ 

ผ่านการถือหุ ้นในธนชาตพลัส	 ซ่ึงการด�าเนินการทั้งหมดนี ้

เพ่ือเป็นฐานในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 

ให้กับผู ้ ถือหุ ้นในระยะยาว	 สอดรับกับกลยุทธ์ในการเป็น	 

Diversified	 Investment	Holding	Company	ที่ลงทุนใน

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจการเงินท่ีหลากหลายและเป็นธุรกิจท่ี

กลุ่มธนชาตมีความเชี่ยวชาญทั้งสิ้น	

แล้วจะกลายเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว	 

มีสินทรัพย์รวมกันเกือบ	2	ล้านล้านบาท	มีโครงสร้างทางธุรกิจ

และความช�านาญซ่ึงเสริมรับซ่ึงกันและกัน	ธนาคารใหม่ทีเ่กิดข้ึน 

จากการรวมกันก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน

เป็นประมาณ	 10	 ล้านคน	 ซ่ึงถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่

ใหญ่ข้ึน	 กว้างขวางข้ึน	 และมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากข้ึน 

จากความเก่งและเช่ียวชาญของทั้งสองธนาคารที่จะรวม 

เข้าด้วยกัน	 อันจะท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนอย่างมั่นคงในระยะยาว
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ส า ร จ า ก 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ปี	2564	เป็นปีทีส่อง	ทีท่ัว่โลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด	19	 

เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	

หลายระลอก	ท�าให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเกิดความล่าช้า	แต่จาก

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาด	รวมไปถึง	การส่งออกทีม่กีารขยายตวัตามการฟ้ืนตวั 

ของอปุสงค์ของประเทศคูค้่า	ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมกีารขยายตวั

ร้อยละ	1.6	จากปี	2563	ที่มีการหดตัวอย่างรุนแรงที่ร้อยละ	6.2	

แต่ธรุกิจหลายธรุกิจรวมถึงภาคครัวเรือนยงัคงได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว	 โรงแรม	ศูนย์การค้าและร้านอาหาร	ถึงแม้ว่าจะมี

การเปิดประเทศเพ่ือรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปีก็ตาม

ส�าหรับกลุ่มธนชาต	 ปี	 2564	 ก็เป็นปีที่สอง	 หลังจากที่บริษัทฯ	 

ได้มกีารปรับโครงสร้าง	 จากการเป็นบริษัทแม่ของธนาคารพาณชิย์	

(Bank	Holding	Company)	มาเป็นบริษัททีเ่น้นการลงทนุในหลากหลาย 

ธุรกิจ	(Diversified	Investment	Holding	Company)	และได้ใช้

เงินสดส่วนเกินที่มีอยู่ในการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมอย่างต่อเน่ือง	 โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโต 

ในอนาคตของบริษัทต่าง	ๆ 	เหล่านี	้รวมถึงสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกิจ 

ของทกุบริษัทย่อยให้มฐีานะการเงนิทีม่ัน่คง	อกีทัง้การประกอบธรุกิจ 

การให้สินเช่ือทีม่หีลกัประกัน	(Asset-based	Financing)	ทีบ่ริษัทฯ	

มคีวามเช่ียวชาญผ่านการถือหุ้นใน	ธนชาตพลสั	 ซ่ึงการด�าเนนิการ

ทัง้หมดนีเ้พ่ือเป็นฐานในการสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างยัง่ยนื 

ให้กับผูถื้อหุน้ในระยะยาว	โดยในปีทีผ่่านมา	บริษัทฯและบริษัทย่อย	 

ได้เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วม	 ที่ส�าคัญ	

และมีมูลค่าเงินลงทุน	ณ	สิ้นปี	2564	ดังนี้

•	 เพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ในธนาคารทหารไทยธนชาต	จากร้อยละ	 

20.11	เป็นร้อยละ	23.32	และมมีลูค่าเงินลงทนุทัง้ส้ิน	45,643	

ล้านบาท

•	 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	บมจ.	 เอ็มบีเค	จากร้อยละ	22.42	

เป็นร้อยละ	23.32	และมมีลูค่าเงินลงทนุทัง้ส้ิน	5,281	ล้านบาท

•	 เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในราชธานีลิสซ่ิง	 จากร้อยละ	 58.85	 

เป็นร้อยละ	60.16	และมมีลูค่าเงนิลงทนุทัง้ส้ิน	13,695	ล้านบาท

•	 เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็มบีเค	 ไลฟ์	 จากร้อยละ	 51.00	 

เป็นร้อยละ	100.00	และมีมูลค่าเงินลงทุน	1,081	ล้านบาท

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานในปี	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มกี�าไร

สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	จ�านวน	5,287	ล้านบาท	ลดลง	1,382	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	20.72	จากปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

ในไตรมาส	1	ปี	2563	บริษัทฯ	มกีารรับรู้ก�าไรจากการขายเงินลงทนุ 

ใน	 บจ.	 อายิโนะโมะโต๊ะ	 ซ่ึงเป็นก�าไรพิเศษที่เกิดข้ึนคร้ังเดียว	 

โดยหากไม่รวมก�าไรพิเศษดังกล่าว	 บริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน	

1,608	ล้านบาท	หรือร้อยละ	43.71	ซึ่งเกิดจากผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ส�าคัญที่เติบโตข้ึน	 แต่อย่างไรก็ตาม	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมปรับตัวลดลง	 เนื่องจาก

ยงัคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ส�าหรับ

ธรุกิจการให้สินเช่ือทีม่หีลกัประกัน	ธนชาตพลสั	ได้เร่ิมด�าเนนิธรุกิจ	

ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม	2564	เป็นต้นมา	มีผลการด�าเนินงาน

เป็นที่น่าพอใจและเติบโตเป็นล�าดับ

12



(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการ

13
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ 

ในปี	 2565	 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ

และภาคการท่องเทีย่วตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ	ตลอดจน

มาตรการทางด้านสาธารณสุขในการดแูลลดผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด	19	รวมไปถึงการขยายตวัของการส่งออกและ

การลงทุนของภาครัฐ	คณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าแนวทาง 

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่จะยังคงถือหุ้นบริษัทต่าง	 ๆ	 

ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้	และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของทุกบริษัท 

ให้มฐีานะการเงนิทีม่ัน่คง	รวมทัง้จะมกีารพิจารณาเพิม่การลงทุนใหม่	ๆ 	 

และการประกอบธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน	 

ตลอดจนขยายเครือข่ายธรุกิจของบริษัทในกลุม่	เพ่ือสร้างผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาวนั้น	ยังมีความเหมาะสม	

สอดรับกับสถานการณ์	 และภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่	 ณ	 ขณะนี	้ 

ทั้งนี้	 จากผลการด�าเนินงานที่มั่นคงและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

ที่มีแนวโน้มฟื ้นตัว	 คณะกรรมการจึงมีมติให้จ ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอัตรา	 1.20	 บาทต่อหุ้น	 และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

จ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก	1.80	บาทต่อหุ้น	 รวมเป็นเงินปันผล 

ทัง้สิน้	3.00	บาทต่อหุ้น	เท่ากับปีก่อน	คดิเป็นร้อยละ	59.50	ของก�าไร

สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	และคณะกรรมการคาดว่ากลุ่มธนชาต 

จะยงัคงมผีลประกอบการในระดบัทีน่่าพอใจต่อไป	และจะสามารถ

รักษาระดับเงินปันผลได้ในระดับที่พอสมควรได้เช่นที่ผ่านมา

การด�าเนนิธรุกิจแบบยัง่ยนืถือเป็นเร่ืองหนึง่ทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ	 

ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด	 โดยประกาศก�าหนดนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ	 นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	และนโยบายอื่น	ๆ	 

รวมถึงก�าหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาประกาศก�าหนดนโยบาย 

ตามแนวทางของบริษัทฯ	 และมีการติดตามการด�าเนินการตาม

นโยบายดงักล่าว	รวมทัง้ด�าเนนิกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินธรุกิจ 

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ตลอดจนการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ 

และการด�าเนินงานที่มีผลให้ลดการปล่อยของเสีย	 การประหยัด

พลังงาน	 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 อันจะเป็นผลดีต่อ 

ส่ิงแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาตทุกบริษัท 

ได้ผ่านการรับรองการต่ออายสุมาชิก	“โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิอง 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	 (Thailand’s	 Private	

Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	

นับการเป็นสมาชิก	CAC	ร่วม	10	ปีอย่างต่อเนื่อง
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โดยในปี	 2565	 บริษัทฯ	 มีแผนงานที่จะพิจารณาก�าหนดนโยบาย 

การจัดการด ้านความยั่งยืน	 และแนวทางการด�าเนินการ 

ให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ	 ส่ิงแวดล้อม	 (ESG)	 

ที่จะท�าให้การด�าเนินการด้าน	 ESG	 มีเป้าหมายและแผนงาน 

อย่างเป็นรูปธรรมทีชั่ดเจนอย่างเหมาะสมกับการด�าเนนิธุรกิจของ

กลุม่ธนชาต	ดงัทีก่ล่าวในแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี	(One	Report)	

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังคงมุ ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง 

เต็มความสามารถ	 เพ่ือก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

และบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 ให้มีผลประกอบการอย่างมั่นคง	 

สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม	และดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ทกุฝ่าย	ภายใต้แนวทางการจดัการด้านความยัง่ยนื	และขอขอบคณุ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด	 รวมถึง

ขอบคุณพนักงานทุกคน	ที่ร่วมใจปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	 บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงได้รับการยอมรับจากองค์กร

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง	ยืนยันด้วยรางวัลต่าง	ๆ	โดย

•	 บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับเป็น	บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี	2021	

กลุม่ธรุกิจการเงิน	จากการมฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง	สามารถ

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง	 และบริษัทฯ	 

ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	 ประจ�าปี	 2563	 

อยู่ในเกณฑ์	 “ดีเลิศ”	 จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	 (Corporate	 Governance	

Report	 of	 Thai	 Listed	 Company:	 CGR)	 โดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ธนชาตประกันภัย	 ได้รับ	 1)	 การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ทางการเงิน	 ที่ระดับ	 “AA-”	 พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต	

“Stable”	 หรือ	 “คงที่”	 จากบริษัท	 ทริส	 เรทติ้ง	 จ�ากัด	 2)	

รางวัล	 “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น	 

อันดับที่	2	ประจ�าปี	2563”	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 3)	 รางวัล	

“Best	 Claims	 Management	 Insurance	 Company”	 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	และ	4)	รางวัล	“Product	of	the	Year	

Awards	2021	ประเภทกลุ่มประกันยอดเยีย่มแห่งปี	ผลติภณัฑ์

ประกันภัยรถยนต์	 ธนชาต	 2+จัดเต็ม”	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	

พร้อมรางวัลจากโครงการ	 “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”	

ที่มุ่งสร้างการยกระดับชุมชนเข้มแข็ง	 สร้างความปลอดภัย 

ทางถนนอันเป็นสาเหตุการสูญเสีย

•	 ราชธานีลิสซ่ิง	 ได้รับการคัดเลือกจาก	 ตลท.	 ให้เป็นหนึ่งใน 

รายช่ือ	“หุน้ยัง่ยนื	ประจ�าปี	2564	(THAILAND	SUSTAINABILITY	 

INVESTMENT	 2021)”	 โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ 

คัดเลือกทั้งสิ้นจ�านวน	147	บริษัท	

•	 คุณพิมพ์ผกา	 นิจการุณ	 กรรมการผู้จัดการ	 บล.	 ธนชาต	 

ได้รับรางวัล	Best	Economist	จากการส�ารวจ	Asiamoney	

Brokers	Poll	2021	

•	 คุณพัทธดนย์	บุนนาค	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	บล.	ธนชาต	

ได้รับรางวัล	2021	Best	Mid-small	Capitalization	Stocks	

โดยการจัดอันดับของ	Institution	Investor	(II)

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ

3. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร 

กรรมการก�ากับความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

3

2

4
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7. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการ

ก�ากับความเสี่ยง

5. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

8. นางสาลินี วังตาล 9. นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

6. นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



1
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

• โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาต

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

• การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

• การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

18
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 

1.1 โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 ประวัติความเป็นมา

	 บริษัท	 ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เดิมช่ือ	 บริษัทเงินทุน 

หลักทรัพย์	ธนชาติ	จ�ากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2523	มีการพัฒนาและ 

เตบิโตมาเป็นล�าดบั	ขยายธรุกิจไปสูธุ่รกิจการเงินต่าง	ๆ 	ครอบคลมุ

ทุกธุรกิจทางการเงิน	 จนยกระดับเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินช้ันน�า 

ของประเทศ	และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	

 โครงสร้างกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่	 

(Holding	 Company)	 ของกลุ ่มธนชาต	 ที่ด�าเนินธุรกิจทาง 

การเงินที่หลากหลาย	ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อ	ธุรกิจประกันภัย/

ประกันชีวิต	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ธุรกิจการให้สินเช่ือที่มีหลักประกัน	

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	และธุรกิจการลงทุน

TCAP

NFS-AMC MAX-AMC TS-AMC T-PlusSPV2TNS

บริษัทร่วม ธุรกิจเช่าซื้อ

และลีสซิ่ง

ธุรกิจอื่น	ๆธุรกิจประกันภัย/

ประกันชีวิต

ธุรกิจ

หลักทรัพย์

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ

ธุรกิจให้สินเชื่อ

ที่มีหลักประกัน

หมายเหต	ุTCAP	 -	บริษัท	ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 ttb	 -	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากัด	 (มหาชน),	MBK	 -	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 

	 	 SPV	1	-	บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด,	THANI	-	บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน),	TNI	-	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน), 

	 	 MBK	LIFE	-	บริษัท	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน),	TM	Broker	-	บริษัท	ท	ีเอม็	โบรคเกอร์	จ�ากัด,	MTS	-	บริษัท	เอม็	ท	ีเซอร์วิส	2016	จ�ากัด,	 

	 	 NFS-AMC	-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด,	MAX-AMC	-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด,	TS-AMC	-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	 

	 	 ที	เอส	จ�ากัด,	TNS	-	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน),	SPV	2	-	บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด,	TGL	-	บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลิสซิ่ง	จ�ากัด,	 

	 	 TTD	-	บริษัท	ธนชาตเทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด,	SSV	-	บริษัท	รักษาความปลอดภัย	สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด,	TMS	-	บริษัท	ธนชาต	 

	 	 แมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด,	T-Plus	-	บริษัท	ธนชาต	พลัส	จ�ากัด

TMSTGL

SPV1

TNI MBK	LIFE

THANI

MBK

TM	Broker MTS

TTD SSV
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

1.1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่	 (Holding	 

Company)	ของกลุ่มธนชาต	โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น	“บริษัทแม่ 

ของกลุม่ธุรกิจการเงนิ ท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างย่ังยืน 

ให้กับผูม้ส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย”	ในขณะทีบ่ริษัทย่อยยงัคงยดึปรัชญา

การด�าเนินกลยุทธ์ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 

Centric)	 อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ 

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ ่ม	 และส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังมีการลงทุนในธุรกิจ 

ธนาคารพาณิชย์	 โดยถือหุ ้นในธนาคารทหารไทยที่รวมกับ 

ธนาคารธนชาต	 (ปัจจุบันคือ	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	 ซ่ึงเป็น 

บริษัทร่วม)	ในสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจ	และบริษัทฯ	 

ยังคงนโยบายการท�าธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ไว้อย่างครอบคลุม	 

โดยผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต	ซ่ึงเป็นผูน้�าในธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์	 

เน้นธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่	 รถยนต์ใช้แล้ว	 และรถแลกเงิน	 

รวมถึงมีการถือหุ้นในราชธานีลิสซิ่ง	ซึ่งเน้นธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก	 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	และรถจักรยานยนต์เฉพาะกลุ่ม

	 ส�าหรับภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี	 2564	 กลุ่มธนชาต

มีผลการด�าเนินงานปรับตัวลดลงจากปีก่อน	 โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจากในไตรมาส	1	ปี	2563	บริษัทฯ	มีการรับรู้ก�าไรจากการขาย 

เงินลงทนุใน	บจ.	อายโินะโมะโต๊ะ	จ�านวนประมาณ	3,000	ล้านบาท	 

ซ่ึงเป็นก�าไรพิเศษทีเ่กิดข้ึนคร้ังเดยีว	 ประกอบกับผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทร่วม	ได้แก่	ธนาคารทหารไทยธนชาต	และ	บมจ.	เอม็บเีค	 

ซึ่งอยู่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์	และธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรม	 

ยงัคงได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงอย่างต่อเนือ่ง	จากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	แต่หากไม่รวมก�าไรพิเศษดงักล่าว	

กลุ่มธนชาตมีผลการด�าเนินงานเติบโตข้ึน	 เนื่องจากบริษัทย่อย 

ของบริษัทฯ	 ต่างมีผลการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี	 ประกอบกับ 

ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 เร่ิมด�าเนินการน�าเงินสดคงเหลือจากการ 

ท�ารายการปรับโครงสร้างธุรกิจ	จ�านวนประมาณ	10,000	ล้านบาท	 

ไปลงทุนสร้างผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนให้กับบริษัทฯ	 ทั้งการจัดตั้ง	 

ธนชาตพลัส	 เพ่ือด�าเนินธุรกิจการให้สินเช่ือที่มีหลักประกัน	 

การลงทุนเพ่ิมเติมในธนาคารทหารไทยธนชาต	 ราชธานีลิสซ่ิง	 

บมจ.	เอ็มบีเค	และเอ็มบีเค	ไลฟ์	

	 ส�าหรับแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของปี	 2565	 บริษัทฯ	 

จะยังคงถือหุ้นบริษัทต่าง	 ๆ	 ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้	 และสนับสนุน 

การด�าเนินธุรกิจของทุกบริษัทย่อยให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง	 

รวมทั้งจะมีการพิจารณาเพ่ิมการลงทุนใหม่	 ๆ	 ขยายเครือข่าย 

ธรุกจิของบรษิทัในกลุ่ม	และการประกอบธรุกจิที่มีความเชีย่วชาญ

ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ 

ผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว	

	 ในปี	 2565	 กลุ่มธนชาตยังคงยึดมั่นในนโยบายและกลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง	สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม 

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ในขณะเดียวกันการด�าเนินธุรกิจเพื่อ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น	จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการด้าน

ก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม	ควบคูกั่นไป	บริษัทฯ	จงึวางกรอบการด�าเนนิธรุกิจภายใต้ 

การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี การพัฒนาอย่างยัง่ยนืและความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 แข่งขันอย่างมคีณุธรรม	และจริยธรรม	มผีลประกอบการ 

	 	 ที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะสั้น	และระยะยาว

	 2.	 ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ	 มีความรับผิดชอบต่อ 

	 	 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

	 3.	 ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกิจโดยค�านงึถึงสงัคม	และพัฒนา 

	 	 หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

	 4.	 ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

	 เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการ	 1)	 ซื้อ 

หุ้นบริษัทในกลุ ่มบางบริษัทตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจจาก

ธนาคารธนชาต	 2)	 ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่บริษัทฯ	 

ถืออยูท่ัง้หมดให้แก่ธนาคารทหารไทย	และ	3)	ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของธนาคารทหารไทยตามแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคาร 

ธนชาตและธนาคารทหารไทย	 ท�าให้บริษัทฯ	 ไม่ได้มีสถานะเป็น

บริษัทแม่ของธนาคารธนชาตและกลุ ่มธุรกิจการเงินธนชาต 

อีกต่อไป	

	 ดังนั้น	 ตั้งแต่วันท่ี	 3	 ธันวาคม	 2562	 เป็นต้นมา	 บริษัทฯ	 

เป็นหนึง่ในผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคารทหารไทย	ร่วมกับผูถื้อหุน้

รายใหญ่อกี	2	ราย	คอื	ING	และกระทรวงการคลงั	โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ทั้ง	 3	 ราย	 ได้ส่งตัวแทนร่วมเป็นกรรมการในธนาคารทหารไทย	

เพ่ือร่วมกันก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของธนาคารทหารไทย	 

ซ่ึงบริษัทฯ	 จะมีรายได้หลักมาจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน	 ตลท.	 อยู่ใน 

กลุ ่มธุรกิจการเงิน	 (Financials)	 และหมวดธุรกิจธนาคาร	 
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(Banking)	ตามเดิม	โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น

ในบริษัทอืน่	(Holding	Company)	ซ่ึงมขีนาดของบริษัททีป่ระกอบ

ธุรกิจหลักและขนาดของบริษัทย่อยอื่น	 เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ที่เก่ียวข้องของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 รวมทั้ง 

ข้อบังคับของ	ตลท.	ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ 

จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามที่ก�าหนด 

ในข้อบังคับของ	 ตลท.	 ที่เก่ียวข้อง	 โดยบริษัทในกลุ่มธนชาต

ประกอบธุรกิจ	ดังนี้

 ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

 1. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)	 ประกอบ 

ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือ	 และสินเช่ือสัญญาเช่า

การเงิน	 โดยมุ่งเน้นในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า	 ประเภท

รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล	และรถยนต์เพ่ือการพาณชิย์	ได้แก่	รถกระบะ	 

รถแทก็ซ่ี	รถหวัลาก	และรถบรรทกุ	เป็นต้น	นอกจากนี	้ยงัประกอบ 

ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงิน	 ซ่ึงเป็น 

ธุรกิจหลักของราชธานีลิสซ่ิง	 โดยบริษัทฯ	 ถือหุ้นราชธานีลิสซ่ิง 

ผ่านเอสพีวี	1	เป็นหลัก

 2. บรษัิท อาร์ทีเอ็น อินชวัร์รนัส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด	ประกอบ 

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	 รวมทั้ง 

ประกอบธรุกิจอืน่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับธรุกิจประกันวินาศภยัและประกันชีวิต 

ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยปัจจบุนัจะให้บริการแก่ลูกค้าของราชธาน ี

ลิสซิ่งเป็นหลัก

 กลุ่มธุรกิจประกัน

 1. บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)	 ประกอบ

ธรุกิจให้บริการประกันภยั	โดยครอบคลมุถึงการรับประกันวินาศภยั	

ได้แก่	 การประกันภัยรถยนต์	 การประกันอัคคีภัย	 การประกันภัย

เบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

 2. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	โดยให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล	

รับประกันชีวิตกลุ่ม	ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน	ตลอดจน

ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และ

องค์กรทั่วไป	

 3. บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจในการ 

ช้ีช่องและเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย	 

ประกันชีวิตและเป็นผู้แนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	 เช่น	สินเชื่อ	 

รวมถึงการจดัอบรมสัมมนาสอบใบอนญุาตนายหน้าประกันวินาศภยั	 

ประกันชีวิต	 การจัดหาหลักสูตร	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

ในองค์กร	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคล	 

และนิติบุคคล	โดยผ่านช่องทางทรัพย์สินในเครือ	นายหน้าติดต่อ

ตรงลูกค้า

 4. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการงานด้าน	Back	Office	และ	Business	Support	แก่

เอ็มบีเค	ไลฟ์	และทีเอ็ม	โบรคเกอร์

 กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์	แบบ	ก	(Full	License)	และธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องอืน่	ๆ 	ได้แก่	

การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์	 การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 

การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย	์

การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน	 การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย 

หรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ	 การเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์	 การเป็น 

ผู้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	 การให้บริการ

ออกแบบการลงทุน	 การให้บริการพัฒนาแผนจัดสรรการลงทุน	 

และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 แบบ	 ส-1	 (Full	

Service)	 โดยประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและธุรกิจ

ที่เก่ียวข้องอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 การเป็นตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า	 การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือตนเอง	 การเป็น

ผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มี

อนุพันธ์แฝง

 กลุ่มธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน

 บริษัท ธนชาต พลสั จ�ากัด ประกอบธรุกิจการเป็นผูใ้ห้บริการ 

สินเช่ือประเภทมหีลกัทรัพย์ค�า้ประกัน	(Asset-based	Financing)	 

โดยมีรูปแบบของสินเช่ือทั้งวงเงินกู้ระยะยาว	 (Term	 Loan	 

Facility)	และเงนิทนุหมนุเวียน	(Working	Capital	Facility)	ส�าหรับ 

หลักทรัพย์ที่รับพิจารณา	 ได้แก่	 อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในท�าเลที่ดี 

และมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์	 หรือเป็นหลักทรัพย์ที ่

จดทะเบียนใน	 ตลท.	 ที่มีสภาพคล่องและมีพ้ืนฐานในตลาดที่ด	ี 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	 ด้วย 

ประสบการณ์ของกลุ่มทุนธนชาตท�าให้ธนชาตพลัสมีความเข้าใจ 

ลูกค้าเป็นอย่างดี	 โดยการพิจารณาสินเช่ือจะมีความรวดเร็วและ

เงื่อนไขที่ยืดหยุ่น	เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์

 1. บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากดั	ประกอบธรุกิจ

บริหารสินทรัพย์	 โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ของสถาบนัการเงนิในกลุม่ธนชาตและสถาบนัการเงนิอืน่มาบริหาร

 2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์	 โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

 3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์	 โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

และทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร

 กลุ่มธุรกิจลงทุน

 1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ�ากัด	ประกอบธุรกิจการลงทุน	

โดยจัดตั้งข้ึนเพื่อเข้าซ้ือหุ้นราชธานีลิสซ่ิงจากธนาคารธนชาต	 

ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

 2. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ�ากัด	ประกอบธุรกิจการลงทุน	 

โดยจัดตั้งข้ึนเพ่ือเข้าซ้ือหุ้น	 1)	 บมจ.	 ซีคอน	 ดีเวลลอปเมนท	์ 

2)	บจ.	อายิโนะโมะโต๊ะ	3)	ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง	4)	ธนชาตเทรนนิ่ง	 

5)	รักษาความปลอดภยั	สคบิ	เซอร์วิส	และ	6)	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	 

จากธนาคารธนชาต	ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

	 ธุรกิจอื่น	 ได้แก่	 1) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ากัด 

2) บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด  

3) บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ากัด และ  

4) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด	ซึ่งเป็น 

บริษัทที่รับโอนมาจากธนาคารธนชาต	 เป็นกลุ่มบริษัทท่ีจะไม่ม ี

การประกอบกิจการใหม่	โดยจะด�าเนนิการเลกิบริษัทและช�าระบญัชี

ในที่สุด	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวผ่านเอสพีวี	2

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในรอบ 3 ปี 

 ที่ผ่านมา

 ปี 2562 ปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มครั้งส�าคัญ 

สู่การเป็น Diversified Investment Holding Company ท่ีสร้าง 

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงในระยะยาว

	 บริษัทฯ	ในฐานะ	Bank	Holding	Company	ได้ด�าเนินการ

ปรับโครงสร้างการถือหุน้บริษัทในกลุม่	และขายหุน้ธนาคารธนชาต 

ที่บริษัทฯ	 ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย	 เพ่ือท�าการรวม

กิจการระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต	 ด้วยเล็งเห็น 

ศักยภาพและจุดแข็งจากทั้งสองธนาคาร	 เมื่อรวมกันแล้วจะ 

กลายเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว	 มีสินทรัพย์

รวมกันเกือบ	 2	 ล้านล้านบาท	 มีโครงสร้างทางธุรกิจและความ

ช�านาญซ่ึงเสริมรับซ่ึงกันและกัน	 ธนาคารใหม่ที่เกิดข้ึนจากการ 

รวมกันก็จะเป็นธนาคารพาณชิย์ท่ีมลีกูค้าเพิม่มากข้ึนเป็นประมาณ	

10	ล้านคน	ซ่ึงถือเป็นโอกาสทางการตลาดทีใ่หญ่ข้ึน	กว้างขวางข้ึน	

และมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากข้ึนจากความเก่งและเช่ียวชาญ

ของทั้งสองธนาคารที่จะรวมเข้าด้วยกัน	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะเป็น	 Diversified	 Investment	 Holding	

Company	ที่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่หลากหลาย

และเป็นธุรกิจที่กลุ่มธนชาตมีความเช่ียวชาญและยังเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของธนาคารใหม่ที่เกิดจากการรวมกิจการ	 อันจะท�าให้

บริษัทฯ	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมั่นคงในระยะยาว

 ปี 2563 

	 •	 เมื่อวันที่	 21	 มกราคม	 2563	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

  ได้มมีตอินมุตัโิครงการซ้ือหุน้คนืเพ่ือการบริหารทางการเงนิ	 

	 	 ในวงเงนิไม่เกิน	6,000	ล้านบาท	โดยมจี�านวนหุ้นทีซ้ื่อคนื 

	 	 จ�านวนไม่เกิน	97,045,970	หุน้	โดยเมือ่วันที	่27	เมษายน	 

	 	 2563	 บริษัทฯ	 ได้แจ้งปิดโครงการซ้ือหุ้นคืนดังกล่าว	 

	 	 มีหุ้นที่ซ้ือคืนมูลค่ารวมทั้งสิ้น	 4,863	 ล้านบาท	 และมี 

	 	 จ�านวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น	97,045,970	หุ้น	

	 •	 เมื่อวันที่	31	มกราคม	2563	บริษัทฯ	ได้ลงนามข้อตกลง 

	 	 การซ้ือขายหุ้นของ	 บจ.	 อายิโนะโมะโต๊ะ	 โดยเป็นการ 

	 	 ขายหุ้น	บจ.	อายิโนะโมะโต๊ะ	ที่บริษัทฯ	ถือผ่านเอสพีวี	2	 

	 	 ในจ�านวนที่ถืออยู่ทั้งหมด	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 6	 

	 	 ของจ�านวนหุ้น	บจ.	อายโินะโมะโต๊ะ	ให้กับ	AJINOMOTO	 

	 	 Co.,	Inc.	ทีป่ระเทศญีปุ่น่	โดยมมีลูค่าการซ้ือขายรวมทัง้ส้ิน 

	 	 เป็นเงนิประมาณ	7,167	ล้านบาท	และท�าการช�าระราคา 

	 	 และส่งมอบหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	

 ปี 2564 

	 •	 เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2564	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 ได้มีมติจัดตั้ง	บริษัท	ธนชาต	พลัส	จ�ากัด	เพื่อประกอบ 

	 	 ธรุกิจให้สินเช่ือทีม่หีลกัประกัน	(Asset-based	Finance)	 

	 	 ซ่ึงเป็นธุรกิจที่กลุ่มธนชาตมีความเช่ียวชาญ	 เพื่อสร้าง 

	 	 ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนให้กับบริษัทฯ	 ต่อไป	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 

  ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ธนชาตพลสั	ในวันที	่26	เมษายน	2564

	 •	 เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2564	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ม ี

	 	 มตอินมุตัใิห้ซ้ือหุน้	1)	เอม็บเีค	ไลฟ์	2)	ท	ีเอม็	โบรคเกอร์	 

  และ	3)	เอม็	ท	ีเซอร์วิส	2016	จาก	บมจ.	เอม็บเีค	ในจ�านวนที	่ 

  บมจ.	เอ็มบีเค	ถืออยู่ทั้งหมด	ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 
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	 	 ในบริษัทย่อยทั้ง	 3	 บริษัทดังกล่าวเท่ากับร้อยละ	 100	 

 	 โดยได้ท�าการซ้ือขายหุ้นของทัง้	3	บริษัท	แล้วเสร็จในเดอืน 

	 	 สิงหาคม	2564

 •	 ในระหว่างปี	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อย	ได้ซ้ือหุน้สามญั 

	 	 ในราชธานีลิสซ่ิง	 เพ่ิมเติมส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 

	 	 รวมเป็นร้อยละ	 60.16	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้รับ 

	 	 อนุญาตจาก	 ธปท.	 ให้ถือหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต 

	 	 เพ่ิมเติมเป็นไม่เกินร้อยละ	 24.99	 โดยบริษัทฯและ 

	 	 บริษัทย่อยได้ซ้ือหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยธนชาต 

	 	 เพ่ิมเติมส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น	 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	 

	 	 23.32	และบริษัทย่อยได้ซ้ือหุน้สามญัของ	บมจ.	เอ็มบีเค	 

	 	 เพ่ิมเติมส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมของบริษัทฯและ 

	 	 บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	23.32

 รางวัลในปี 2564

	 •	 บริษัทฯ	ได้รับการจดัอนัดบัเป็นบริษัทยอดเยีย่มแห่งปี	2021	 

  กลุ่มธุรกิจการเงิน	จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร	ผู้น�า 

	 	 คอนเทนต์ด้านเศรษฐกิจการเงิน	 การลงทุน	 ซึ่งบริษัทฯ	 

	 	 ได้รับรางวัลนี	้จากการมฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง	สามารถ 

	 	 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

	 •	 บริษัทฯ	 ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	 

	 	 ประจ�าปี	2563	อยูใ่นเกณฑ์	“ดเีลศิ”	จากโครงการส�ารวจ 

	 	 การก�ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย	(Corporate	 

	 	 Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	 Company:	 

	 	 CGR)	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 ธนชาตประกันภัย	 ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

	 	 ทางการเงนิ	ทีร่ะดบั	“AA-”	พร้อมแนวโน้มอนัดบัเครดติ	 

	 	 “Stable”	หรือ	“คงที่”	จากบริษัท	ทริส	 เรทติ้ง	จ�ากัด	 

 	 สะท้อนการเป็นบริษัทประกันภยัช้ันน�าทีม่กีารด�าเนนิธรุกิจ 

  และระบบการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ดี	 มีต�าแหน่ง 

	 	 ทางการตลาดอยู่ในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยช้ันน�า	 

	 	 10	 รายแรก	 มีความช�านาญในด้านการประกันภัย 

	 	 รถยนต์	อกีทัง้ยงัมสีถานะด้านการเงินทีม่คีวามแข็งแกร่ง	 

 	 มสีภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัสูง	ภายใต้การบริหาร 

  ความเส่ียงและกรอบธรรมาภบิาลทีม่คีวามรอบด้าน	และ 

	 	 หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 •	 ธนชาตประกันภยั	ได้รับรางวัล	“Best	Claims	Management 

  Insurance	 Company”	 ต่อเน่ืองเป็นปีที่	 2	 จัดโดย 

	 	 นิตยสาร	 International	 Finance	 Magazine	 (IFM)	 

  จากประเทศองักฤษ	นติยสารทีน่�าเสนอข้อมลูบทวิเคราะห์	 

	 	 เก่ียวกับการพัฒนาธรุกิจและตลาดทัว่โลก	ในการเชิดชูเกียรต ิ

  ให้แก่องค์กรทีม่พัีฒนาการทางธรุกิจยอดเยีย่ม	ซ่ึงธนชาต 

	 	 ประกันภัย	 ได้รับรางวัลนี้จากความมุ่งมั่นในการสร้าง 

	 	 แต้มต่อบริการที่ดีที่ สุดให้กับลูกค้า	 ด้วยการใส่ใจ 

	 	 รายละเอียดพร้อมดูแลจัดการในทุกปัญหาที่ลูกค้ากังวล 

	 	 ในทุก	 Touch	 Point	 ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ	 

	 	 (Customer’s	 pain	 points)	 ซ่ึงถือเป็นหัวใจส�าคัญ	 

	 	 เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและพึงพอใจสูงสุด

	 •	 ธนชาตประกันภัย	ได้รับรางวัล	“Product	of	the	Year	 

	 	 Awards	 2021	 ประเภทกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี	 

	 	 ผลติภณัฑ์ประกันภยัรถยนต์	ธนชาต	2+	จดัเตม็”	ต่อเนือ่ง 

	 	 เป็นปีที	่2	จดัโดย	วิทยาลยัการจดัการ	มหาวิทยาลยัมหดิล 

	 	 และนิตยสารบิสิเนสพลัส	ซึ่งมาจากการส�ารวจและวิจัย 

	 	 ตลาดตามหลกัวิชาการของผูเ้ช่ียวชาญ	และคะแนนโหวต 

	 	 จากผูบ้ริโภคกว่า	10,000	คน	ว่าเป็นผลติภณัฑ์ทีส่อดคล้อง 

	 	 และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด	 

	 	 เพ่ือเป็นแบบอย่างความส�าเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือ 

	 	 บริการที่มีนวัตกรรมจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการ 

	 	 ของผู้บริโภค

	 •	 ธนชาตประกันภยั	ได้รับรางวัล	“CSR	of	the	Year	Award	 

	 	 2021”	จัดโดย	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 

  และนติยสารบสิิเนสพลสั	เพ่ือยกย่ององค์กรทีต่ระหนกัถึง 

	 	 ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมอย่าง 

	 	 ต่อเนื่องจากโครงการ	 “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”	 

  ทีมุ่ง่สร้างการยกระดบัชุมชนเข้มแข็ง	 สร้างความปลอดภยั 

  ทางถนนอันเป็นสาเหตุการสูญเสียอันดับต้น	ๆ	ของโลก 

	 	 ให้ลดลงอย่างยั่งยืน

	 •	 ธนชาตประกันภัย	ได้รับรางวัล	“Prime	Minister	Road	 

	 	 Safety	Award”	ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน	จัดโดย	 

	 	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 ในงานสัมมนา 

	 	 วิชาการระดบัชาตเิร่ืองความปลอดภยัทางถนน	คร้ังที	่15	 

	 	 จากโครงการ	“พลงัชุมชนสร้างถนนปลอดภยั”	ทีม่กีลไก 

	 	 การบริหารจัดการท่ีชัดเจนต่อเนื่อง	 มีหลักด�าเนินงาน 

	 	 ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาจดุเสีย่งอบุตัเิหตทุางถนน	 

	 	 เพื่อสร้างความปลอดภัยส�าหรับคนในชุมชนและผู้ใช้รถ 

	 	 ใช้ถนนอย่างยั่งยืน

	 •	 ธนชาตประกันภัย	ได้รับรางวัล	“บริษัทประกันวินาศภัย 

	 	 ที่มีการบริหารงานดีเด่น	 อันดับที่	 2	 ประจ�าปี	 2563”	 
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

	 	 การประกอบธรุกิจประกันภยั	ให้กับองค์กรทีม่กีารบริหาร 

	 	 จัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ด	ี 

	 		 มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน	ปฏิบัติตามหลักการ 

	 	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนา 

  ผลติภณัฑ์และบริการด้านประกันภยั	ตลอดจนการน�าเสนอ 

  นวัตกรรมประกันภัยใหม่	 ๆ	 เพ่ือตอบสนองทุกความ 

  ต้องการของลกูค้า	และด�าเนนิธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

  ต่อสังคม

	 •	 ราชธานีลิสซ่ิง	 ได้รับการคัดเลือกจาก	 ตลท.	 ให้เป็น 

	 	 หนึ่งในรายชื่อ	“หุ้นยั่งยืน	ประจ�าปี	2564	(THAILAND	 

	 	 SUSTAINABILITY	 INVESTMENT	 2021)”	 โดยม ี

  บริษัทจดทะเบยีนทีไ่ด้รับคดัเลอืกทัง้ส้ินจ�านวน	147	บริษัท	

	 •	 คุณพิมพ์ผกา	นิจการุณ	กรรมการผู้จัดการ	บล.	ธนชาต	 

 	 ได้รับรางวัล	Best	Economist	จากการส�ารวจ	Asiamoney	 

	 	 Brokers	 Poll	 2021	 จัดโดย	 นิตยสารเอเชียมันนี	่ 

	 	 (Asiamoney)	นิตยสารการเงินชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย-	

	 	 แปซิฟิค	จากผลการส�ารวจความคดิเหน็ของนกัวิเคราะห์ 

	 	 การเงิน	และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

 • คณุพัทธดนย์	บนุนาค	นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์	บล.	ธนชาต	 

  ได้รับรางวัล	2021	Best	Mid-small	Capitalization	Stocks	 

	 	 โดยการจัดอันดับของ	 Institution	 Investor	 (II)	 จาก 

	 	 นักวิเคราะห์การลงทุน	จ�านวน	154	คน	จาก	107	บริษัท

 วัตถุประสงค์ของการระดมทุน

	 บริษัทฯ	 ได้น�าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ 

ตัว๋แลกเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทีร่ะบใุนแบบแสดงรายการข้อมลู

การเสนอขายหุ้นกู้แล้ว	โดยรายละเอียดของหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน 

ของบริษัทฯ	 ได้แสดงไว้ในส่วนที่	 1.1.5	 การออกหลักทรัพย์อื่น	 

ใน	One	Report	ฉบับนี้

 ข้อผกูพันท่ีบริษัทให้ค�ามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู 

 การเสนอขายหลักทรัพย์

	 -	ไม่มี	-
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1.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

	 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินรวม	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ปี	 2563	 

และ	ปี	2562	มีดังนี้

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

จ�านวนเงนิ ร้อยละ จ�านวนเงนิ ร้อยละ จ�านวนเงนิ ร้อยละ

รายได้ดอกเบีย้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	เงินฝากสถาบนัการเงิน 81 0.72 150 1.16 148 1.98

สินทรัพย์ทางการเงินทีวั่ดมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรือขาดทนุ							 27 0.24 83 0.64 - -

เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า - - - - 121 1.62

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย 1 0.01 2 0.02 - -

เงินลงทนุในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 115 1.03 234 1.81 - -

เงินลงทนุในตราสารหนี้ - - - - 281 3.75

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี้ 372 3.33 228 1.77 250 3.34

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 3,430 30.67 3,516 27.24 3,539 47.29

รวมรายได้ดอกเบีย้ 4,026 36.00 4,213 32.64 4,339 57.98

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,355 12.12 1,620 12.55 1,599 21.37

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,671 23.88 2,593 20.09 2,740 36.61

รายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 1,454 13.00 1,249 9.67 1,084 14.49

ก�าไรสทุธจิากเคร่ืองมอืทางการเงนิทีวั่ดมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านก�าไรหรือขาดทนุ/ก�าไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและ

ปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 527 4.71 151 1.17 146 1.95

ก�าไร	(ขาดทนุ)	สุทธิจากเงนิลงทนุ (3) (0.03) 3,757 29.10 514 6.87

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย	-

บริษัทร่วมและการร่วมค้า		 1,986 17.76 2,154 16.69 367 4.90

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอืน่ 850 7.60 225 1.74 222 2.97

รายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสุทธิ 2,411 21.56 1,888 14.62 1,408 18.81

รายได้เงินปันผล 145 1.30 308 2.39 181 2.42

รายได้จากการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 1,143 10.22 585 4.53 822 10.98

รวมรายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้ 8,513 76.12 10,317 79.91 4,744 63.39

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ 11,184 100.00 12,910 100.00 7,484 100.00

(หน่วย:	ล้านบาท)
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 ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 “ในปี 2564 ทัว่โลกยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก 

อย่างไรดี เร่ิมมีสัญญาณเชิงบวกจากการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

วัคซีน การผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรค และการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านนโยบายต่าง ๆ   

ของภาครัฐ โดย ราชธานีลสิซ่ิง ได้ตดิตามและประเมนิสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด  

เพ่ือปรับตวัให้สามารถด�าเนินงานภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้อย่างต่อเน่ือง  

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ราชธานีลิสซิ่ง และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ” 

นายโกวิท  รุ่งวัฒนโสภณ

กรรมการผู้จัดการ

 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเส่ียง	

และประธานกรรมการบรรษัทภบิาล

2. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง	

กรรมการบรรษัทภบิาล	และกรรมการผูจ้ดัการ

3. นายเจริญสุข	 กิจอทิธิ กรรมการบรรษัทภบิาล

4. นายสมเจตน์	 หมูศิ่ริเลศิ กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสีย่ง	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการบรรษัทภบิาล

5. นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทปี กรรมการบรรษัทภบิาล

6. นายก�าธร	 ตนัตศิริิวัฒน์ กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสีย่ง	และกรรมการบรรษัทภบิาล

7. นายสรศกัย์	 ชยารักษ์ กรรมการบรรษัทภบิาล

8. ดร.	ถกล	 นนัธริาภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภบิาล

9. นายสุวิทย์	 อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการบรรษัทภบิาล

10. นายวราวุธ	 วราภรณ์ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

และกรรมการบรรษัทภบิาล

11. ดร.	นารี	 บญุธรีวร กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภบิาล

12. นายสุรพล	 สตมิานนท์ กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภบิาล
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 วิสัยทัศน์

	 เป็นผูน้�าในการให้บริการสินเช่ือรถเพ่ือการพาณชิย์	ยานพาหนะ	 

ทรัพย์สินอื่น	 และบริการแบบครบวงจร	 ซ่ึงสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 พันธกิจ

 พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น

	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	 และเติบโต 

 อย่างยัง่ยนื	เพ่ือสร้างผลตอบแทนทีด่แีก่ผูถื้อหุ้นอย่างต่อเนือ่ง

 พันธกิจต่อพนักงาน

	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความช�านาญอย่าง 

	 มอือาชีพ	รวมถึงให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม	เพือ่ 

	 รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

 พันธกิจต่อคู่ค้า

 สร้างความเช่ือมัน่	ความสมัพันธ์อนัด	ีและให้ผลตอบแทนในการ 

	 ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	 เพ่ือความร่วมมือทางธุรกิจใน 

	 ระยะยาว

 พันธกิจต่อลูกค้า

	 ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

 บริการสู่ความเป็นเลศิ	เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 

	 ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

 พันธกิจต่อสังคม

	 ด�าเนนิธรุกิจภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	ด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	 

	 ต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 เพ่ือตอบแทนสังคมและ 

	 ร่วมพัฒนาประเทศ

 พันธกิจต่อสิ่งแวดล้อม

 ด�าเนนิธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	

	 รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และรักษาความสมดุล 

	 ของระบบนิเวศ

 โครงสร้างรายได้

	 โครงสร้างรายได้ของ	ราชธานีลิสซิ่ง	ตามงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	2563	และ	2562	มีดังนี้

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากสญัญาเช่าซ้ือ

รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล 1,011.71 23.94 1,012.18 23.74 946.05 22.32

รถยนต์เพ่ือการพาณชิย์ 2,373.21 56.15 2,454.75 57.59 2,552.08 60.22

รวมรายได้จากสัญญาเช่าซือ้ 3,384.92 80.09 3,466.93 81.33 3,498.13 82.54

รายได้จากสัญญาเช่าการเงนิ 45.33 1.08 48.82 1.15 40.52 0.96

รายได้อืน่

รายได้ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการ 201.91 4.78 161.94 3.80 175.33 4.14

รายได้ค่าปรับจากการผดินดัช�าระ 165.22 3.91 159.12 3.73 133.78 3.16

หนีสู้ญได้รับคนื 90.63 2.14 37.62 0.88 28.86 0.68

รายได้ค่านายหน้าเบีย้ประกัน 177.63 4.20 154.23 3.62 152.83 3.60

รายได้อืน่	* 160.85 3.80 234.07 5.49 208.70 4.92

รวมรายได้อ่ืน 796.24 18.83 746.98 17.52 699.50 16.50

รวมรายได้ 4,226.49 100.00 4,262.73 100.00 4,238.15 100.00

หมายเหต ุ*	รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้	รายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	และเงินปันผลรับ
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 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ราชธานลีสิซ่ิง	 ด�าเนนิธรุกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 

และสินเช่ือเช่าการเงิน	โดยมุง่เน้นการให้บริการสินเช่ือไปยงัตลาด 

รถยนต์ที่มีความช�านาญการเป็นพิเศษอันได้แก่	ตลาดรถยนต์เพื่อ 

การพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า	ได้แก่	รถกระบะ	รถแท็กซี่	รถหัวลาก	 

และรถบรรทกุ	เป็นต้น	รวมถึงตลาดรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลทีใ่ช้แล้ว	 

(รถมือสอง)	 โดย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิง 

มีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ประมาณร้อยละ	69	และ 

รถยนต์ใช้แล้วประมาณร้อยละ	31	ของสินเชื่อทั้งหมด	นอกจากนี้	

ในปี	 2564	 ยงัคงมุง่เน้นตลาดรถยนต์เพ่ือการพาณชิย์ทัง้ใหม่และเก่า	 

โดยมีสัดส่วนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์	ร้อยละ	65	และรถอื่น	ๆ 	 

ร้อยละ	35	ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้ช�าระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว	

กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า

	 ในการด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสอง

ถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการ 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่	 นอกจากนี้	 ยังมีความเส่ียงจากกลุ่ม

ลูกค้าหลักคือรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์	 ซ่ึงมีความอ่อนไหวกับ 

ภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ	 จึงต้องค�านึงถึงปัจจัย 

หลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ	ซ่ึงได้แก่	สภาพการใช้งาน 

ของรถ	 ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง	 การตรวจสอบ 

หลกัฐานทะเบยีน	รถยนต์	เป็นต้น	ด้วยเหตนุี	้จงึต้องมทีมีงานสนิเช่ือ 

ที่มากประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของ

รถยนต์มือสอง

	 นอกจากนี้	 ราชธานีลิสซ่ิง	 ยังมีการให้บริการหลังการขาย 

ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลัก	 เช่น	 การให้บริการต่อภาษีทะเบียน

รถยนต์ประจ�าปี	 การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย	

รวมทั้งการน�ารถยนต์ไปตรวจสภาพเพ่ือต่อภาษีทะเบียนรถยนต์	

เป็นต้น	ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับลกูค้าแล้ว	

ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับ	ราชธานีลิสซิ่ง	รวมทั้งเอื้อประโยชน ์

ในแง่ของการคุม้ครองทรัพย์สินของลกูค้าและป้องกันความเสียหาย 

ให้แก่	ราชธานีลิสซิ่ง	อีกด้วย

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ในปี	2564	เป็นปีที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ต่อเนื่อง 

เป็นปีที่สอง	 ซ่ึงมีความรุนแรงมาก	 ส่งผลให้ภาครัฐกลับมาใช้

มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกคร้ัง	 ภาคเศรษฐกิจไทยได้รับ 

ผลกระทบจากการหยดุชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

และรายได้ภาคครัวเรือนที่ลดลง	รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุน

ภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด	 19	 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปี	2564	และได้ส่งผลกระทบต่อการด�านนิงานของภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะในส่วนของธรุกิจการให้สินเช่ือด้วยนัน้	โดยผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจสินเช่ือด�าเนินนโยบายอย่างรอบคอบระมัดระวังในการ 

ด�าเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ	 นอกจากนี ้

การเข้ามาก�ากับดูแลสินเช่ือรายย่อยของภาครัฐที่เข้มงวดข้ึน 

ส่งผลให้ผู้ให้บริการที่เป็น	 Captive	 finance	 เข้ามาแข่งขันและ 

เพิ่มบทบาทภายในอุตสาหกรรมมากขึ้น	ราชธานีลิสซิ่ง	จึงต้องเร่ง 

สร้างกลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือขยายตลาด	 โดยเฉพาะผ่านช่องทาง	

Digital	Platform	เพ่ือให้เข้าถึงผูบ้ริโภคทีม่ศีกัยภาพได้หลากหลาย 

กลุ่มมากข้ึน	 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการรักษาความสามารถ 

ในการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต

	 อย่างไรก็ตาม	 ราชธานีลิสซิ่ง	 มีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อย 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง	3	ถึง	5	ปีข้างหน้า	 

ร้อยละ	 65	 -	 70	 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของ	 ราชธานีลิสซ่ิง	

เนื่องจากคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง	 และให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการท�าก�าไรที่สูง	

นอกจากนี	้จากประสบการณ์อนัยาวนานและความช�านาญในธรุกิจ	

ราชธานีลิสซิ่ง	ยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน	 รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และ 

การให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์มือสอง	 การให้

บริการที่รวดเร็วทันใจส�าหรับลูกค้า	 เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการ

ตลาด	และการขยายความสัมพันธ์กับผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์มือสอง

ให้มากขึ้น	ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ	
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

	 แหล่งเงินทุนที่	ราชธานีลิสซิ่ง	ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว	ราชธานีลิสซิ่ง	ยังมีการกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน	ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของ	ราชธานีลิสซิ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	2563	และ	2562	มีดังนี้

	 เงินกู้ยืมสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีจ�านวนรวม	36,635.42	ล้านบาท	โดยมีก�าหนดการจ่ายช�าระคืน	ดังนี้

รายการ

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

จ�านวนเงนิ ร้อยละ จ�านวนเงนิ ร้อยละ จ�านวนเงนิ ร้อยละ

ส่วนของผูถื้อหุ้น 11,566.57 24.00 10,818.69 22.78 7,671.02 15.39

เงินกู้ยมื

เงินกู้ยมืระยะสัน้
(1)

17,796.32 36.92 10,991.23 23.14 29,085.49 58.34

หุน้กู้ระยะยาว
(2)

16,794.34 34.84 18,098.73 38.10 12,496.33 25.06

เงินกู้ยมืระยะยาว 2,044.76 4.24 7,589.98 15.98 600.91 1.21

รวมเงนิกู้ยืม
(3)

36,635.42 76.00 36,679.94 77.22 42,182.73 84.61

รวม 48,201.99 100.00 47,498.63 100.00 49,853.75 100.00

ก�าหนดช�าระคืนเงินกู้ยืม จ�านวนเงิน

ภายใน	1	ปี																																								 17,796.32

เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี																					 6,169.93

เกินกว่า	2	ปี	แต่ไม่เกิน	3	ปี																				 5,588.66

เกินกว่า	3	ปี																																								 7,080.51

รวม 36,635.42

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ 
(1)
		 พิจารณาจดักลุม่เงินกู้ยมืระยะส้ัน	รวมเงินเบกิเกินบัญชี	เงนิกู้ยมืระยะยาวทีค่รบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	

     
(2)
		 หุน้กู้ระยะยาว	(สุทธจิากส่วนทีค่รบก�าหนดช�าระคนืภายใน	1	ปี)	เป็นมลูค่าก่อนหกัค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตดับัญชี

     
(3)
		 หนีส้นิหมนุเวียนอืน่ไม่รวมเป็นเงนิกู้ยมืเนือ่งจากหนีสิ้นทีเ่กิดจากการด�าเนนิงานปกต	ิ เช่น	 เงินโอนรอตดับญัชี	 เจ้าหนีส้รรพากร	 เงนิทดรองจ่าย	 

	 	 	 		 	 	 เจ้าหนีเ้งนิประกัน	และอืน่	ๆ
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	 เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญา	 โดยไม่รวมลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน	 4	 เดือน	 และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดี	 ราชธานีลิสซ่ิง	 

จะมีค่างวดที่ครบก�าหนดช�าระ	ดังนี้

ค่างวดที่ได้รับจากลูกหนี้ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงิน รวมทั้งสิ้น

ภายใน	1	ปี 19,327.82 242.89 19,570.71

เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี 15,073.99 179.82 15,253.81

เกินกว่า	2	ปี	แต่ไม่เกิน	3	ปี 10,394.71 100.70 10,495.41

เกินกว่า	3	ปี 7,347.81 60.67 7,408.48

รวม 52,144.33 584.08 52,728.41

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิง	 มีหนี้เงินกู้ที่ 

ครบก�าหนดจ่ายคืนภายใน	 1	 ปี	 (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้

ระยะส้ัน)	 จ�านวน	 17,796.32	 ล้านบาท	 และมีหนี้ระยะยาว 

ทีถึ่งก�าหนดช�าระคนืเกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี	จ�านวน	6,169.93	

ล้านบาท	เมือ่พิจารณาเปรียบเทยีบกับค่างวดทีถึ่งก�าหนดช�าระของ 

ลูกหนี้ภายใน	 1	 ปี	 จ�านวน	 19,570.71	 ล้านบาท	 และค่างวดที ่

ครบก�าหนดเกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี	จ�านวน	15,253.81	ล้านบาท	 

จะเห็นได้ว่า	 ราชธานีลิสซ่ิง	 มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะช�าระ 

เงนิกู้ทีค่รบก�าหนดภายใน	1	ปี	เนือ่งจากเงินกู้ยมืระยะส้ันบางส่วน

จะถูกช�าระโดยเงนิกู้ระยะยาว	ซ่ึงเป็นกลยทุธ์การจดัการโครงสร้าง

ทางการบริหารเงนิซ่ึงเงนิกู้ยมืทีค่รบก�าหนดช�าระคนืภายใน	1	ปีนัน้ 

ประกอบด้วย	 เงินเบิกเกินบัญชี	 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน 

จากสถาบนัและบคุคลภายนอก	และเงนิกู้ยมืระยะยาวทีค่รบก�าหนด 

ช�าระภายใน	1	ปี

	 ราชธานีลิสซิ่ง	ตระหนักถึงความส�าคัญของสภาพคล่อง	โดย

พิจารณาแหล่งเงินกู้ใหม่ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ย

คงที่	เพื่อให้สอดคล้องกับการช�าระหนี้ของลูกหนี้	และเป็นการลด

ความเส่ียงในเร่ืองอัตราดอกเบี้ยและความเส่ียงของ	 Mismatch	

Fund	 ซ่ึง	 ราชธานีลิสซ่ิง	 ยังคงบริหารความเส่ียงดังกล่าวอย่าง

ใกล้ชิดด้วยความระมัดระวัง

 การให้กู้ยืมเงิน

	 ราชธานีลิสซ่ิง	 มีนโยบายปล่อยสินเช่ือโดยเน้นคุณภาพของ

ลกูค้าเป็นส�าคญั	โดยลกูค้าส่วนมากของ	ราชธานลีสิซ่ิง	เป็นลกูค้า

บุคคลธรรมดาทั่วไป	ราชธานีลิสซิ่ง	พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ

ส�าหรับลกูค้าบคุคลธรรมดา	โดยพิจารณาจากความสามารถในการ 

ช�าระหนี้ของลูกค้าประกอบกับเครดิตของผู้ค�้าประกัน	 โดยจะ 

พิจารณาจากความมัน่คงของรายได้	 อาชีพ	 รวมไปถึงสถานทีอ่ยูอ่าศัย 

หรือสถานที่ท�างานของลูกค้า	 การตรวจดูประวัติของลูกค้าแต่ละ

รายอย่างละเอยีด	รวมทัง้มเีจ้าหน้าทีค่อยก�ากับดแูลแต่ละข้ันตอน

ด้วยความระมัดระวัง

 การให้กู้ยืมผ่านบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

 ปัจจบุนั	ราชธานลีสิซ่ิง	ไม่มเีงนิให้กู้ยมืเงนิผ่านผูบ้ริหาร	ผูถื้อหุน้ใหญ่	 

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 เงินลงทุน

	 ราชธานีลิสซิ่ง	มีเงินลงทุนในกองทุนรวมก�าไรเพิ่มพูน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือลงทนุระยะยาว	โดยมกีารลงทนุในปี	2536	มลูค่า

เงินลงทนุตามราคาทนุเท่ากับ	300,000	บาท	อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที	่20	 

พฤษภาคม	2564	ราชธานลีสิซ่ิง	ได้จ�าหน่ายเงนิลงทนุดงักล่าวแล้ว
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 ธุรกิจประกัน

 การด�าเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต	แบ่งออกเป็น	2	ประเภทธุรกิจ	ได้แก่	ธุรกิจประกันภัย	ด�าเนินการโดย	ธนชาตประกันภัย	 

ให้บริการรับประกันวินาศภยัทุกประเภท	 และธุรกิจประกันชีวิต	 ด�าเนนิการโดย	 เอม็บเีค	 ไลฟ์	 ประกอบธรุกิจหลกัประเภทธรุกิจประกันชีวิต	 

ส�าหรับสถาบันและองค์กร	และส�าหรับบุคคลทั่วไป

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 “ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ภาพรวม

อตุสาหกรรมประกันวินาศภยัไทยยงัมกีารเตบิโตต่อเน่ือง ณ ส้ินปี 2564 มเีบีย้ประกันภยั 

รับรวมอยู่ที่ 265,849 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.2 ซ่ึงมาจากเบี้ยประกันภัยสุขภาพ 

รวมประกันภัยโรคโควิด 19 เติบโตร้อยละ 18.5 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นเร็วเป็นวงกว้าง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย 16 บริษัท 

ที่เข้ารับประกันโรคโควิด 19 แบบ เจอ จ่าย จบ ประสบผลขาดทุนจากการรับประกัน 

จากยอดเคลมประกันที่สูงถึง 40,000 ล้านบาท

 ด้วยแนวทางการบริหารธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการพิจารณา 

รับประกันภัย ธนชาตประกันภัย จึงไม่ได้เข้ารับประกันภัยโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้น  

ส่งผลให้ในปี 2564  มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,334 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 768 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวม 14,906 ล้านบาท มีสภาพคล่องทางการเงินสูงและมีความแข็งแกร่ง

ทางการเงินสูงมากด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึงร้อยละ 1,386  

โดยในปีน้ี ธนชาตประกันภัย ยังได้รับการประเมินจาก ทริสเรทติ้ง ซ่ึงเป็นสถาบัน 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ที่ระดับ AA- (stable)

 ส�าหรับแผนธุรกิจปี 2565 ธนชาตประกันภัย ตั้งเป้าหมายขยายเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท เติบโต 

ร้อยละ 22 โดยเน้นการด�าเนินการภายใต้กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางขายด้วยการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะช่องทางขาย  

Online เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เน้นความคุ้มครอง 

ที่เข้าใจง่าย คุ้มค่า คุ้มราคา การพัฒนางานบริการสินไหมร่วมกับอู่รถยนต์มาตรฐานในเครือ และ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ  

นอกจากน้ี ยังเน้นพัฒนาระบบงานบริการบนแฟลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจ�ากัด เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

ในการได้รับบริการสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา”  

นายพีระพัฒน์  เมฆสิงห์วี 

กรรมการผู้จัดการ
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 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายบนัเทงิ	 ตนัตวิิท ประธานกรรมการ

2. นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร

3. นายประพันธ์	 อนพุงษ์องอาจ รองประธานกรรมการบริหาร

4. นายวิเชียร	 เมฆตระการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการก�ากับความเส่ียง	

และกรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ

5. นายพิรัส		 ประดษิฐวณชิ ประธานกรรมการก�ากับความเส่ียง	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ

6. นายสุรพันธ์		 เมฆนาวิน ประธานกรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการก�ากับความเส่ียง

7. นายวิลเลยีม	 จอร์จ	ซาอดิ กรรมการ

8. นางธนวันต์	 ชัยสทิธกิารค้า กรรมการ

9. นายพีระพัฒน์	 เมฆสงิห์วี กรรมการบริหาร	กรรมการก�ากับความเสีย่ง	กรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ	

และกรรมการผูจ้ดัการ

 วิสัยทัศน์

	 ธนชาตประกันภัย	 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจประกันภัย	

โดยเปลี่ยนกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่าง

สร้างสรรค์	 มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ	 เพ่ือเพ่ิมพูน

ศกัยภาพในการแข่งขัน	โดยค�านงึความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั	

เพื่อเอื้อประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	 สังคม	และ 

ผู้ถือหุ้น

 พันธกิจ

	 •	 พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์	 มีความหลากหลาย	 

	 	 เพือ่ตอบสนองทกุความต้องการของลกูค้าได้อย่างตรงใจ

	 •	 พัฒนาคณุภาพการให้บริการ	และการบริการหลงัการขาย	 

	 	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

	 •	 ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ธนชาตประกันภัย	 เป็นหนึ่งในสิบอันดับของผู ้น�าตลาด 

ประกันวินาศภัยไทยด้านเบี้ยประกันภัยรับรวม	 ที่มีความช�านาญ

และให้บริการ	 ได้แก่	 การประกันภัยรถยนต์	 การประกันอัคคีภัย	 

การประกันภยัเบด็เตลด็	และธรุกิจการลงทนุ	โดยลกูค้าประกอบด้วย	 

ลกูค้าบคุคลและลกูค้าองค์กร	มกีรมธรรม์ประกันภยัทัง้ส้ิน	ประมาณ	 

1.5	 ล้านฉบับ	 และจ�านวนลูกค้า	 1	 ล้านคน	 ซ่ึงกลุ่มลูกค้าหลัก 

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 98	 ของจ�านวนลูกค้าทั้งหมดเป็นกลุ่มลูกค้า 

รายย่อยที่มีทุนประกันของทรัพย์สินที่เอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน	

5	ล้านบาท
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



รายละเอียดโครงสร้างรายได้ของ	ธนชาตประกันภัย	ในรอบ	3	ปี	ดังนี้

โครงสร้างรายได้ ปี 2564 ปี	2563 ปี	2562

ธุรกิจประกันภัย (เบี้ยประกันภัยรับตรง) 8,334 8,682 8,368

รถยนต์ 7,146 7,419 7,048

อัคคีภัย 69 79 72

เบ็ดเตล็ด 1,119 1,184 1,248

ธุรกิจการลงทุน (รายได้จากเงินลงทุน) 144 103 1,016

(หน่วย:	ล้านบาท)

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ปี	2564	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ทัว่โลก 

รวมถึงประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง	 การระบาดระลอกใหม่

ตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา		ท�าให้เกิดการแพร่ระบาดไปทัว่ 

ภูมิภาค	 ส่งผลให้เบ้ียประกันภัยโรคโควิด19	 มีการเติบโตอย่าง 

มีนัยส�าคัญ	 และภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี	 2564	 

ยงัคงมแีนวโน้มการเตบิโตต่อเนือ่ง	โดยมอีตัราการเตบิโตทีร้่อยละ	 

5.2	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 หรือคิดเป็นเบี้ย

ประกันภยัรับตรง	ประมาณ	265,849		ล้านบาท	มปีระกันภยัรถยนต์

ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของประกันวินาศภัย	 มีอัตราการเติบโตที่ 

ร้อยละ	2.1	ซึ่งในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	เบี้ยประกันภัยรถยนต์มีการ

เติบโตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย	 สะท้อนยอดขายรถยนต์ที่ลดลงในช่วงที่ 

โรคโควิด	19	แพร่ระบาด	จากนโยบายการประกาศเคอร์ฟิวหรือ

ล็อกดาวน์	และการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจ

	 ภาพรวมผลประกอบการของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	

ณ	สิ้นปี	2564	มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยมากถึง	24,000	

ล้านบาท	จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	อย่างรุนแรงในช่วง 

ไตรมาสแรก	 และยังมีการระบาดอย่างต่อเน่ืองของสายพันธุ์ใหม ่

ในช่วงปลายปี	 ท�าให้บริษัทประกันวินาศภัยที่เปิดขายประกันภัย 

โรคโควิด	19	ต้องจ่ายเคลมค่าสินไหมเป็นจ�านวนมาก	จนส่งผลกระทบ 

ต่อผลการด�าเนินงาน	 สภาพคล่องทางการเงิน	 และความมั่นคง

ของบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง	

	 ในส่วนของ	 ธนชาตประกันภัย	 ได้รับผลกระทบจากภาวะ 

ดังกล่าวค่อนข้างน้อย	 โดยยังคงมีผลการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง	 

อนัเป็นผลจากการที	่ธนชาตประกันภยั	ยดึนโยบายการรับประกันภยั

อย่างระมัดระวงั	มคีณะกรรมการและกระบวนการจัดการประเมิน 

ความเส่ียงได้อย่างตรงจุด	 ยึดการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มี

ความช�านาญเพ่ือครองตลาด	 โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ท่ีมี

สัดส่วนการขายร้อยละ	86	ขณะที่ประกันภัยประเภทอื่น	ๆ	อยู่ที่

ร้อยละ	 14	 สามารถควบคุมและบริหารจัดการค่าสินไหมไว้ได้ที่

ร้อยละ	52

 การท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ส�าคัญ 

	 ธนชาตประกันภัย	 มุ่งการท�าการตลาดแบบแบ่งกลุ่มลูกค้า

มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง	ธนชาตประกันภัย	เข้าใจดีว่าพฤติกรรมของ

ลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและลูกค้าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม

ความต้องการที่แตกต่าง	 ดังนั้น	 จึงได้น�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทีท่นัสมยัมาใช้เพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพในการวิเคราะห์ท�าความเข้าใจ 

ความต้องการของลูกค้า	 เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่ดี	 เน้นสร้าง

ความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และ

บริการ	

 ด้านผลิตภัณฑ์ 

	 แนวทางการด�าเนินธุรกิจของ	 ธนชาตประกันภัย	 มุ่งเน้นที่ 

การให้ความคุ้มครองที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า	 มากกว่าการแข่งขันใน

ด้านราคา	ดงันัน้	ธนชาตประกันภยั	จงึมุง่มัน่พัฒนาผลติภณัฑ์	และ

บริการทีเ่หนอืกว่าส�าหรับลกูค้า	โดยเฉพาะประกันภยัรถยนต์ซ่ึงเป็น 

กลุม่ผลติภณัฑ์ที	่ธนชาตประกันภยั	มคีวามเช่ียวชาญอย่างยิง่	โดย

ในด้านความคุ้มครอง	 ธนชาตประกันภัย	 ได้เพ่ิมความคุ้มครอง	

“จัดเต็ม”	 ซึ่งเป็นความคุ้มครองส่วนที่เพิ่มเติมจากความคุ้มครอง

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์	 โดยมีจุดมุ่งหมาย 

เพ่ือคุ้มครอง	 Lifestyle	 ของลูกค้าให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

อย่างเร็วที่สุด	แม้จะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จนต้องเอารถเข้าซ่อม	

	 โดยในปี	2563	และ	ปี	2564	ผลิตภัณฑ์	2+	จัดเต็ม	ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่	 ธนชาตประกันภัย	 ภาคภูมิใจมากที่สุด	 ได้รับรางวัล

ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นเวลา	2	ปีซ้อน	(Product	of	 the	

Year)	อีกด้วย	
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 ด้านช่องทางการจ�าหน่าย

 หลงัจากทีธ่นาคารธนชาตได้มกีารควบรวมกับธนาคารทหารไทย 

และเปลี่ยนช่ือเป็น	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	 แล้วนั้น	 ธนชาต

ประกันภัย	 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของ	 ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต	 ที่ต้องการส่งเสริม	 Financial	 Wellbeing	 

ให้กับคนไทย	 โดย	 ธนชาตประกันภัย	 เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์

ประกันภัยวินาศภัยทุกประเภทให้กับลูกค้าทุก	 ๆ	 ช่องทางของ	 

ธนาคารทหารไทยธนชาต	 ซ่ึงรวมถึงช่องทางออนไลน์ของ	 

ธนาคารทหารไทยธนชาต	โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการโดยมีเป้าหมายที่จะน�าเสนอส่ิงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของ	

ธนาคารทหารไทยธนชาต	นอกจากนี้	ธนชาตประกันภัย	ได้ขยาย

การรับประกันภัย	ไปยังตลาดใหม่	ๆ	เช่น	รถ	EV	รถบรรทุกใหญ่	

และประกันภยัพิทกัษ์สินเช่ือ	(Loan	Protection)	กับสถาบนัการเงนิ 

อื่น	 ๆ	 เพ่ือเป็นการขยายฐานการตลาดให้กับ	 ธนชาตประกันภัย	 

อีกด้วย	

 ด้านบริการ

	 ธนชาตประกันภัย	ได้มีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการในด้าน

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 

ประกันภยั	 พฤตกิรรมการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภคภายใต้วิถีความปกตใิหม่	 

(New	Normal)	รวมไปถึงการเพ่ิมประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ดให้กับลกูค้า

ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ	ดังนี้

 1. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้บริการลูกค้าบน 

  แพลตฟอร์ม LINE Official Account ธนชาตประกันภยั  

	 	 เป็นบริการประกันภัยครบวงจร	 อ�านวยความสะดวกให ้

	 	 ลกูค้าสามารถท�าธุรกรรมทกุอย่างได้ผ่านไลน์	ครอบคลมุ 

	 	 ทัง้การเช็คข้อมลูความคุม้ครองในกรมธรรม์	บริการแจ้ง 

	 	 เคลมออนไลน์	 ลูกค้าสามารถแชร์โลเคช่ันแจ้งพิกัดท่ี 

  เกิดอบุตัเิหตไุด้ทนัท	ี พร้อมตดิตามสถานะการเดนิทางของ 

  พนกังานส�ารวจภยั	ลดเวลาของการรอคอยสายโทรศพัท์ 

	 	 ในการติดต่อพนักงานเพ่ือแจ้งเคลม	 และสามารถส่ง 

  เอกสารเบกิค่าสินไหมได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์น้ีได้	 

	 	 นอกจากนีล้กูค้าต่ออายปุระกันภยัสามารถต่ออายกุรมธรรม์ 

  ด้วยตนเอง	และช�าระเบีย้ประกันผ่านออนไลน์	พร้อมรับ 

	 	 กรมธรรม์	 E-policy	 ได้ทันที	 อีกทั้งยังสามารถรับ 

	 	 สิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านค้าต่าง	ๆ	ได้

 2. บริการ “Meet and Care”	ผูช่้วยส่วนตวัดแูลงานซ่อมรถ 

	 	 แทนลูกค้าในทุกข้ันตอน	 เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของ 

	 	 ลูกค้าในเมืองที่ต้องการน�ารถยนต์เข้าซ่อม	 และมองหา 

	 	 ผู้ช่วยหรือผู้เช่ียวชาญที่สามารถช่วยเหลือให้ค�าปรึกษา 

	 	 ในรายละเอียดการน�ารถเข้าซ่อมต่าง	ๆ 	โดยผู้เชี่ยวชาญ 

	 	 จาก	“Meet	and	Care”	จะท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัว 

	 	 ในการตรวจสอบและประสานงานในจุดบรกิารรบั-ส่งรถ 

	 	 เพ่ือซ่อม	ลกูค้าสามารถไว้วางใจให้ดแูลตัง้แต่รับรถยนต์	 

	 	 ตดิตามและแจ้งสถานะการซ่อมทกุระยะ	และเมือ่รถยนต์ 

	 	 ซ่อมเสร็จเรียบร้อยจะท�าการตรวจสอบคณุภาพงานซ่อม 

	 	 ก่อนส่งมอบรถคืนลูกค้าอย่างมั่นใจ

 3. “อู่สีส้ม-มาตรฐานงานซ่อมมอือาชพี”	เป็นอูบ่ริการในเครือ 

	 	 ที่มีมาตรฐานของ	ธนชาตประกันภัย	ซึ่งเกิดจากแนวคิด 

	 	 ทีมุ่ง่เน้นความพงึพอใจในคณุภาพงานซ่อมรถของลกูค้า 

	 	 เป็นหลกัส�าคญั	โดยการคดัเลอืกอูซ่่อมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

	 	 เข้าเป็น	“อูสี่ส้ม”	ต้องผ่านการทดสอบคณุภาพและเฟ้นหา 

	 	 อย่างดีที่สุด	“อู่สีส้ม”	จึงเป็นเหมือนเครื่องหมายการันต ี

	 	 คณุภาพและงานบริการ	ดงันัน้	ลกูค้าทีใ่ช้บริการจะได้รับ 

  ความพิเศษด้วยการซ่อมทนัทไีม่ต้องรอควิ	รถยนต์ทีน่�าเข้า 

  ซ่อมจะได้รับการการันตีคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา	 

	 	 1	 ปี	 และหากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ	 “Meet	 and	 

	 	 Care”	ควบคูไ่ปกับ	“อูส่ส้ีม”	ทมีงานจะช่วยอ�านวยความ 

	 	 สะดวกสบายในทกุจดุบริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมทนัท	ีและ 

	 	 ลูกค้าสามารถไว้วางใจในคุณภาพงานซ่อมรถได้

	 	 	 ด้วยศักยภาพการบริการ	ผนึกความเชี่ยวชาญและ 

	 	 เทคโนโลยีที่น�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมต่อ 

	 	 ประสบการณ์การใช้บริการดจิทิลัผ่านบริการทัง้	3	รูปแบบ 

	 	 ครบวงจร	 โดยยึดถือความสะดวกที่ลูกค้าควรได้รับ 

	 	 เป็นหลัก	จะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงสถานการณ์โรค 

	 	 โควิด	 19	 ที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลานี้	 และยกระดับ 

	 	 ประสบการณ์การดแูลทีเ่หนอืกว่า	ส่งผลให้การเตบิโตของ 

  เบีย้ประกันภยัรับรวมที	่ ธนชาตประกันภยั	ตัง้ไว้ในปี	2564	 

	 	 จ�านวน	8,334	ล้านบาท	บรรลุเป้าหมายในที่สุด

 

 กลยุทธ์การแข่งขันของธนชาตประกันภัย

	 ปี	 2565	 เป็นอีกหนึ่งปีที่สร้างความท้าทายในการท�าธุรกิจ	 

อนัเนือ่งมาจากประเทศไทยยงัต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด	19	และการฟ้ืนตวัของภาคเศรษฐกิจในแบบค่อยเป็นค่อยไป	 

จากการคาดการณ์ของ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ธุรกิจประกัน 

วินาศภยัจะเตบิโตทีร้่อยละ	1.5	-	2.5	โดยมเีบีย้ประกันภยัรับรวมอยู่ที่		 

267,100	-	269,800	ล้านบาท	ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี	2564	 

ที่ร้อยละ	4.2	เนื่องจากการหายไปของเบี้ยประกันภัยโรคโควิด	19	 

ประมาณ	 6.2	 พันล้านบาท	 ทีห่ยดุการขายและไม่รับต่ออายกุรมธรรม์	 

จากการจ�ากัดความเสี่ยงของแต่ละบริษัทประกัน	

	 ธนชาตประกันภยัได้ตัง้เป้าหมายการเตบิโตของเบีย้ประกันภยั 

รับรวมเท่ากับ	10,000	ล้านบาท	คดิเป็นอตัราการเตบิโตทีร้่อยละ	22	 
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เมื่อเทียบกับปี	 2564	 ด้วยการได้รับการการันตีจากทริสเรทติ้ง	 

ซ่ึงเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน	 ในระดับ	 

AA-	 (stable)	 จากการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง	 มีสภาพคล่อง 

ทางการเงินที่ดี	 มีความแข็งแกร่งทางการเงินสูงเป็นอันดับ	 1	 

ในอตุสาหกรรมประกันวินาศภยั	 โดยมอีตัราส่วนความเพียงพอของ 

เงินกองทุน	ณ	สิ้นเดือน	ธันวาคม	2564	สูงถึงร้อยละ	1,318	และ

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ	คปภ.

	 ด้วยความพร้อมจากกองทุนการเงินที่แข็งแกร่ง	 ธนชาต

ประกันภัย	 จึงพร้อมที่จะเติบโตตามเป้าหมายในปี	 2565	 ภายใต้ 

การด�าเนินงานเชิงรุก	5	กลยุทธ์หลัก	ดังนี้

 1. การเพ่ิมช่องทางธุรกิจ	โดยร่วมมอืกับพันธมติรทางธรุกิจ	 

	 	 เพ่ือเพิม่โอกาสและการเตบิโตทางธรุกิจด้วยมมุมองใหม่ 

	 	 เพ่ิมช่องทางการจดัจ�าหน่ายผ่านโบรกเกอร์	เพ่ือให้ลกูค้า 

  เข้าถึงผลติภณัฑ์ของธนชาตประกันภยั	ได้สะดวกมากยิง่ข้ึน	 

  โดยน�าผลติภณัฑ์วางจ�าหน่ายบน	Digital	Platform	ของ 

	 	 คู่ค้า	เพื่อขยายธุรกิจและเปิดรับลูกค้ากลุ่มใหม่	ๆ

 2. การพัฒนาผลติภณัฑ์ประกันภยั	ให้เหมาะสมกับพฤตกิรรม 

  การใช้ชีวิตของผูบ้ริโภค	น�าเสนอผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย	 

 	 (Product	Variety)	มทีางเลอืกใหม่	ๆ 	ทีแ่ตกต่าง	เพ่ือเตมิเตม็ 

  ทกุความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไปในราคาทีเ่หมาะสมกับ 

 	 ลกูค้าแต่ละกลุม่ให้มากทีสุ่ด	(Customers	Segmentation)	 

  ได้แก่	 ประกันภัยรถยนต์	 ธนชาต	 2+ฟิต	 ประกันภัย 

  อบุตัเิหตแุละสุขภาพส�าหรับลกูค้ากลุม่ครอบครัว	คุม้ครอง 

  ภายใต้กรมธรรม์เดียว	ประกันภัยการเดินทาง	เป็นต้น

 3. การพัฒนาคุณภาพงานบรกิาร	เน้นการเพ่ิมประสิทธภิาพ 

	 	 ในงานบริการตลอด	Supply	Chain	ให้ดยีิง่ข้ึน	เพ่ือส่งมอบ 

	 	 ประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ	โดยมกีารลงทนุกับระบบเทคโนโลย ี

	 	 ดิจิทัลที่ทันสมัย	 รองรับการขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจ�ากัด	 

	 	 เช่น	ระบบคลาวด์และเอไอ	รวมถึงมีการพัฒนาร่วมกับ 

	 	 อู่ซ่อมรถยนต์มาตรฐานในเครือ	 โดยการน�าข้อมูลลูกค้า 

	 	 มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งข้ึนและ 

	 	 ครอบคลุมความต้องการลูกค้ามากที่สุด

 4. การเพ่ิมประสบการณ์การดูแลลูกค้า ให้ได้รับความ 

	 	 พึงพอใจสูงสุด	 ได้รับความประทับใจจากการสัมผัส 

	 	 ประสบการณ์ที่ดีในทุกขั้นตอนการรับบริการ	โดยเฉพาะ 

	 	 การน�าแพลตฟอร์มที่ลูกค้าคุ ้นเคยในชีวิตประจ�าวัน	 

	 	 มาต่อยอดเป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อทุกบริการของธนชาต 

	 	 ประกันภัย	 เช่น	 Line	 Services	 “ธนชาตประกันภัย”	 

  ตลอด	24	ช่ัวโมง	และการพัฒนาเว็บไซต์ธนชาตประกันภยั	 

  www.thanachartinsurance.co.th

 5. การลงทุน	 เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ให ้

	 	 ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้ความเส่ียงที่ 

	 	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละ 

	 	 ช่วงเวลา

 จากความมุง่มัน่ทีจ่ะเพ่ิมศักยภาพการเป็นผูน้�าในธุรกิจประกันภยั 

ของ	 ธนชาตประกันภัย	 ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและก้าวไป 

ข้างหน้า	พร้อมส่งมอบการบริการให้กับลกูค้า	คูค้่า	ได้อย่างรวดเร็ว	

ทั่วถึง	 และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน	 จะช่วยเพ่ิม 

ขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวและสร้างการเตบิโตได้ 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

	 ธนชาตประกันภัย	มีอุปกรณ์	สินทรัพย์สิทธิการใช้	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน	ดังนี้

รายการ ปี 2564 ปี	2563 ปี	2562

อุปกรณ์ 56 34 37

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 178 206 -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 89 60 40

รวมสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 323 300 77

(หน่วย:	ล้านบาท)
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 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

 “เอ็มบีเค ไลฟ์ มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สามารถรองรับภาวะการระบาด 

ของโรคโควิด 19 ในการลดความเสีย่งให้กับ ลกูค้า คูค้่า และพนักงานของเอม็บเีค ไลฟ์ 

โดยการปรับปรุงกระบวนการท�างานและการให้บริการให้มีความทันสมัย และปลอดภัย 

กับผู้มีส่วนได้เสียของเอ็มบีเค ไลฟ์ ในทุก ๆ กลุ่ม แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพ 

ในการให้บริการของเอ็มบีเค ไลฟ์ ไว้เช่นเดียวกับในสภาวการณ์ปกติ ในขณะเดียวกัน 

ก็ยงัคงไม่หยดุยัง้ทีจ่ะพัฒนาโครงสร้างของช่องทางการขายต่าง ๆ  ให้สามารถสร้างความ

เตบิโตให้กับเอม็บเีค ไลฟ์ รวมทัง้พัฒนาแบบประกันต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าในเร่ืองความต้องการด้านการประกันชีวิต โดยมุ่งเน้นไปที่ 

การประกันคุ้มครองสินเช่ือ และการประกันกลุ่ม รวมไปถึงบริหารทรัพยากรของ 

เอ็มบีเค ไลฟ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย”

นายวุฒิเลิศ  สุวรรณศรี

กรรมการผู้จัดการ

 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ

2. นายนพดล เรืองจนิดา รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ

3. นายสิทธนิาท ดวงรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการก�ากับความเส่ียง	

และกรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ

4. พ.ต.อ.	ญาณพล ยัง่ยนื ประธานกรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ	กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการก�ากับความเส่ียง

5. นายปานฑติ ชนะภยั ประธานกรรมการก�ากับความเส่ียง	กรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการก�ากับเทคโนโลยสีารสนเทศ

6. นายก�าธร ตนัตศิริิวัฒน์ กรรมการ

7. นางธนวันต์ ชัยสทิธกิารค้า กรรมการบริหาร

8. นายสรศกัย์ ชยารักษ์ กรรมการ

9. นายวุฒเิลศิ สุวรรณศรี กรรมการบริหาร	และกรรมการผูจ้ดัการ

37
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 วิสัยทัศน์

	 เป็นบริษัทประกันชีวิตทางเลือก	 (Alternative	 Insurer)	 ที่ 

น�าเสนอผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้ากลุม่เป้าหมายเฉพาะที	่เอม็บเีค	ไลฟ์

เลือกสรรแล้วอย่างต่อเนื่อง	มีความมั่นคงและเป็นที่ไว้วางใจของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 พันธกิจ

 น�าเสนอผลติภณัฑ์ประกันชีวิตท่ีทันสมยัโดยยดึถือความต้องการ 

ของลูกค้าของ	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 เป็นส�าคัญพร้อมทั้งให้การบริการ

ที่เป็นเลิศสร้างความสุขและอุ่นใจให้แก่ลูกค้าของ	เอ็มบีเค	ไลฟ์

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลายกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์	ได้แก่		

	 1.	 ผลติภณัฑ์ประกันชีวิตรายบคุคล	เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะ 

	 	 ส�าหรับการวางแผนอนาคต	 เพื่อเสริมสร้างหลักประกัน 

  ความมัน่คงได้อย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ 

	 	 บคุคลอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเพ่ือการออมทรัพย์	 การคุม้ครอง	 

	 	 หรือการสร้างความมัง่คัง่ทัง้เร่ืองผลตอบแทน	เบีย้ประกันภยั	 

	 	 หรือระยะเวลาคุม้ครอง	ทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการ 

  ในทกุช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมกับแผนชีวิตในอนาคตมากทีสุ่ด

  แบบประกันชีวิตที่	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มีให้บริการได้แก่

	 	 •	 ประกันชีวิตแบบความคุ้มครอง

	 	 •	 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

	 	 •	 ประกันชีวิตแบบบ�านาญ

	 	 •	 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

	 2.	 ผลติภณัฑ์ประกันชีวิตกลุม่	ให้ความคุม้ครองการประกันชีวิต 

	 	 และประกันสุขภาพ	 ที่สร้างสรรค์และพัฒนาแผนความ 

	 	 คุม้ครองได้อย่างสอดคล้องตามความต้องการของแต่ละ 

	 	 องค์กรในทุกธุรกิจ	 เพ่ือสร้างสวัสดิการให้ครอบคลุม 

	 	 สิทธิประโยชน์เพ่ือพนักงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม	 

	 	 และคุ้มค่าที่สุด

 3.	 ผลติภณัฑ์ประกันชีวิตแบบคุม้ครองสินเช่ือ	เป็นแบบประกัน 

  ที่มุ ่งเน้นการสร้างหลักประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ	 

	 	 ตามระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้	ที่สะดวกด้วยการช�าระ 

  เบีย้ประกันภยัคร้ังเดยีว	โดยผลประโยชน์ของแบบประกัน 

	 	 จะช่วยรับภาระหน้ีคงค้างช�าระหากลูกค้าต้องเผชิญกับ 

	 	 เหตกุารณ์ไม่คาดฝัน	(การเสียชีวิต	การทพุพลภาพถาวร 

	 	 ส้ินเชิง)	ในระหว่างการผ่อนช�าระหนี	้ช่วยตดัปัญหาภาระ 

	 	 หนี้ค้างช�าระให้หมด	 ไม่สร้างภาระให้แก่ครอบครัวท่ีอยู ่

	 	 ข้างหลัง		

 การตลาดและการแข่งขัน

	 จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ในปี	 2564	 ที่ 

ส่งผลกระทบถึงฐานะทางการเงินของลูกค้า	เช่นในส่วนของลูกค้า

องค์กรในหลายกลุม่	ก็ได้มกีารปรับลดการประกันบางส่วนทีเ่ก่ียวกับ 

สวัสดกิารพนกังานลงซ่ึงมผีลต่อการตลาดของ	เอม็บเีค	ไลฟ์	รวมถึง 

อตุสาหกรรมประกันชีวิตในภาพรวม	แต่ในส่วนของการประกันชีวิต 

บางกลุม่	เช่น	การประกันคุม้ครองสินเช่ือยงัเป็นรายได้หลกัของทาง	 

เอ็มบีเค	ไลฟ์	ยังรักษาการเติบโตตามเป้าหมายไว้ได้

	 อย่างไรก็ตาม	เอม็บเีค	ไลฟ์	ได้มกีารปรับตวัเพือ่รองรับสภาวะ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 แต่ได้จัดการให้สามารถรองรับ

ด้านการให้บรกิารแก่ลูกค้าโดยไม่ให้คุณภาพของบริการลดลงจาก

ภาวะปกติ

	 นอกจากผลิตภัณฑ์ปกติ	เอ็มบีเค	ไลฟ์	ได้ท�าโครงการเงินให้

กู้ยืมตามกรมธรรม์	ปัจุบันมีลูกค้าเข้ามากู้ยืมและเวนคืนกรมธรรม์	

ซ่ึงช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้แก่ลูกค้าของ	 เอ็มบีเค	 ไลฟ	์ 

ในอีกทางหนึ่ง

	 นอกจากนี้	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 ยึดวิธีการปฏิบัติงานแบบ	Work	

From	Home	เป็นวิธีหลัก	และท�าได้ในอัตราร้อยละ	90	ซึ่งท�าให้

ลดความเสี่ยงเรื่องโรคโควิด	19	ทั้งต่อลูกค้า	คู่ค้า	และพนักงาน

ของ	เอม็บเีค	ไลฟ์	และยงัสามารถให้บริการลกูค้าได้ตามปกตติามที ่

ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 ด้านช่องทางการขาย 

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	มุง่เน้นรักษาฐานเดมิ	และสร้างลกูค้ารายใหม่	ๆ 	 

ผ่านทางกลุ่มลูกค้าองค์กร	ทั้งที่เป็นบริษัทชั้นน�า	และนิติบุคคลอื่น	 

เน้นผลติภณัฑ์ประกันชีวิตกลุม่	(Group	Life)	ทัง้ทีม่แีละไม่ม	ีRider	 

ตามความต้องการของลกูค้า	และการประกันสุขภาพกลุม่	(Group	

Health)	โดยการน�าเสนอโดยตรงต่อลกูค้าองค์กรทีท่�าเป็นสวัสดกิาร 

พนกังาน	(Employee	Benefits)	นอกจากนีม้กีารเสนอขายประกันกลุม่	 

(Group	 Life	 และ	Group	Health)	 โดยมีช่องทางการขายผ่าน 

คู่ค้าบริษัทนายหน้าที่มีกลุ่มค้าเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทาง 

การด�าเนนิธรุกิจของทาง	เอม็บเีค	ไลฟ์	และการขายตรงโดยทมีขาย 

ของ	เอ็มบีเค	ไลฟ์	เอง

	 นอกจากนี้	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 ยังด�าเนินการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ประกันสินเชื่อ	Group	Mortgage	ทั้งที่เป็น	Group	Mortgage	

Reducing	Term	และ	Group	Mortgage	Level	Term	ต่อกลุ่ม 

ลกูค้าสินเช่ือของผูใ้ห้กู้ขนาดกลางและขนาดเลก็คุม้ครองภาระหนี ้

แก่ลูกหนี้ของผู้ให้กู้นั้น	 ๆ	 โดยมุ่งเน้นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ตาม 

ความต้องการของคูค้่า	และเสนอบริการครบวงจรตัง้แต่การออกแบบ 

ผลติภณัฑ์เฉพาะ	(Tailor	Made)	ให้การสนบัสนนุเร่ืองการฝึกอบรม	
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จดัท�าระบบข้ันตอนการท�างาน	 และให้การอบรมความรู้เพ่ือการสอบ 

ขอรับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกันจาก	คปภ.	ให้แก่พนกังานขาย 

ของคู่ค้า	 โดย	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 มุ่งเน้นให้บริการที่เป็น	 Solution	

Provider	ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา	

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์ตามความต้องการของ

ลกูค้าและคูค้่าในแต่ละกลุม่	โดยผ่านกระบวนการด้านคณติศาสตร์

ประกันภัย	แล้วด�าเนินการขออนุญาตจากทาง	คปภ.	ตามขั้นตอน

ทางกฎหมายเพ่ือให้สามารถน�าเสนอต่อลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม

 ด้านบริการ 

 เอม็บเีค	ไลฟ์	มแีนวทางทีจ่ะด�าเนนิการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เข้ามาใช้เพ่ิมข้ึน	เพ่ืออ�านวยความสะดวก	ให้กับทัง้พันธมติรทางธรุกิจ 

ของ	เอม็บเีค	ไลฟ์	และลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	โดยหลงัจากที	่เอม็บเีค	ไลฟ์	 

ได้ผ่านการข้ึนทะเบยีนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยัโดยวิธกีาร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	กับ	คปภ.	แล้วในปี	2560	ทาง	เอ็มบีเค	ไลฟ์	

มีนโยบายที่จะพัฒนาการท�างานให้เป็น	Office	Automation	และ

พร้อมส�าหรับการท�างาน	Work	from	Home	ในส่วนของธุรกรรม

ในการให้บริการและงานภายในอื่น	 ๆ	 ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งจะสามารถท�าให้	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 บริหารทรัพยากรได้อย่างม ี

ประสทิธภิาพและพัฒนาคณุภาพการให้บริการมากยิง่ข้ึนในอนาคต
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 วิสัยทัศน์

	 มุ่งสร้างอิสรภาพทางการเงินให้นักลงทุน

 พันธกิจ

	 เราจะน�าเสนอแนวคิด	 ค�าแนะน�า	 ผลิตภัณฑ์	 และบริการ

ทางการเงิน	 ด้วยความรู้ความเช่ียวชาญ	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	

และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเรา	 เพ่ือสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของ 

นักลงทุน

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	 บล.	ธนชาต	เป็นสมาชิก	ตลท.	หมายเลข	16	โดยให้บริการ 

เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์	 รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห ์

หลักทรัพย์แก่ลูกค้า	 เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	 

ลูกค้าของ	บล.	ธนชาต	มีทั้งบุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	และลูกค้า

สถาบันทั้งในและต่างประเทศ	

 ธุรกิจหลักทรัพย์

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 “ในรอบปีทีผ่่านมา ธรุกิจหลกัทรัพย์ได้ประโยชน์จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทีท่�าให้

เกิดการ Work from Home และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการซื้อขาย

หลกัทรัพย์แบบก้าวกระโดด ถึงแม้ว่าการแข่งขันทีรุ่นแรงในธรุกิจนายหน้าค้าหลกัทรัพย์

ยังคงมีอยู่ บล. ธนชาต ในภาพรวม ยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และ

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ จากการบริการลูกค้าที่ดีอย่างต่อเนื่อง และความ

ส�าเร็จจากการน�าเสนอผลติภณัฑ์การลงทนุรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นักลงทุนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory 

- ZEAL) ส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และการเป็น

ผู้ออกตราสารใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มีการเติบโตอย่าง

มากในช่วงปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน บล. ธนชาต ก็สามารถลดต้นทุนและยังรักษา

มาตรฐานการบริการได้ในระดับสากล”

นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ

กรรมการผู้จัดการ

 โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายสมเจตน์ หมูศิ่ริเลศิ ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

2. นางอศัวินี ไตลงัคะ รองประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการก�ากับความเส่ียง

3. นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับความเส่ียง

4. นายนครินทร์ วีระเมธกุีล กรรมการตรวจสอบ

5. นายพงษ์อมร นิม่พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการก�ากับความเส่ียง

6. นายวิลเลยีม จอร์จ	ซาอดิ กรรมการ

7. นางสาวพิมพ์ผกา นจิการุณ กรรมการบริหาร	และกรรมการผูจ้ดัการ
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	 ในปี	2564	บล.	ธนชาต	มีเป้าหมายในการให้บริการนักลงทุน

ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ให้ดียิ่งข้ึน	 และครอบคลุมการลงทุน 

ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหุ้นสามัญ	 การลงทุนกองทุน

รวมตราสารทนุ	และตราสารหนี	้การลงทนุตราสารอนพัุนธ์	รวมถึง

การจัดสรรเงินทุนผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย	(Asset	Allocation)	

นอกจากนี้	 บล.	 ธนชาต	 ยังเน้นการให้บริการการลงทุนผ่านแผน

จัดสรรการลงทุน	หรือ	ZEAL	ที่มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนแบบ	

Absolute	 Return	 ซ่ึงได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนเดิม

ที่เป็นลูกค้าของบริษัทอยู่แล้ว	และกลุ่มนักลงทุนใหม่ด้วยเช่นกัน

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

	 กลุม่ลกูค้าของ	บล.	ธนชาต	ประกอบด้วย	ลกูค้าบคุคลธรรมดา	

ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	 โดยปี	 2564	 บล.	 ธนชาต 

มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทลูกค้า	คือ	สถาบัน

ในประเทศ	 สถาบันต่างประเทศ	 และบุคคลธรรมดา	 (รายย่อย)	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20	ร้อยละ	1	และร้อยละ	79	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปี	2565	บล.	ธนชาต	เน้นการ

เติบโตในกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศอย่างต่อเน่ือง	 และเพ่ิม 

สัดส่วนกลุ่มนักลงทุนระยะยาว	 ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนแบบ	 

Absolute	Return	ผ่านแผนจดัสรรการลงทนุ	(ZEAL)	ทีม่เีป้าหมาย 

ในการสร้างผลตอบแทนแบบ	Absolute	Return	มากข้ึน	และนกัลงทนุ 

ระยะส้ันผ่านการใช้	 Application	 THINK+	 ที่เน้นการให้ข้อมูล

ส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

ปี 2564 ปี	2563 ปี	2562

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ตลท. 40,997,605 29,828,660 22,441,651

บล.	ธนชาต	 845,286 866,725 650,075

ส่วนแบ่งการตลาด	(ร้อยละ) 2.06 2.91 2.90

ที่มา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

การลงทุนที่ฉับไว	 รวมถึงการลงทุนผ่าน	 Derivative	 Warrant	 

ที่เหมาะส�าหรับนักลงทุนที่ชอบการเก็งก�าไรระยะสั้นเป็นหลัก 

ด้วยเช่นเดียวกัน

 2. ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 บล.	ธนชาต	เป็นหนึง่ในสมาชิกของบริษัท	ตลาดสัญญาซ้ือขาย 

ล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	(TFEX)	ซ่ึงได้เปิดให้บริการ 

เป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าผ่านผูแ้นะน�าการลงทุน	 

และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 ตั้งแต่วันท่ี	 20	 กรกฎาคม	 2549	

เป็นต้นมา	 โดย	 บล.	 ธนชาต	 ได้พัฒนาการให้บริการซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงการให้บริการซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นได้รับความสนใจจากลูกค้า 

และนักลงทุนรายใหม่ในการเข้าลงทุนซ้ือขายผ่าน	 บล.	 ธนชาต	

โดยในปัจจุบันลูกค้าที่เข้าลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 ได้แก่	

กลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา	 และลูกค้าสถาบันในประเทศ	

ซ่ึง	 บล.	 ธนชาต	 ได้วางกลยุทธ์เพ่ือขยายฐานลูกค้าสถาบันทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศต่อไป	 บล.	 ธนชาต	 ยังมุ่งส่งเสริมให้

ความรู้แก่ลกูค้าและนกัลงทนุทัว่ไป	ทัง้ความรู้เบือ้งต้น	การแนะน�า

ผลิตภัณฑ์ใหม่	และเทคนิคการลงทุน	โดย	บล.	ธนชาต	ได้จัดท�า

บทความและข่าวประชาสัมพันธ์ด้านสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 และทางจดหมายให้แก่ลูกค้า	 รวมทั้งจัดการ

อบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง	 และร่วมกิจกรรมออกบูธกับทาง	

	 ในปี	2564	และ	ปี	2563	บล.	ธนชาต	มมีลูค่าซ้ือขายหลกัทรัพย์	 

845,286	ล้านบาท	และ	866,725	ล้านบาท	ตามล�าดบั	หรือคดิเป็น 

ส่วนแบ่งการตลาดในอตัราร้อยละ	2.06	และ	2.91	ของมลูค่าซ้ือขาย 

หลักทรัพย์รวมของ	 ตลท.	 ซ่ึง	 บล.	 ธนชาต	 อยู่ในอันดับที่	 18	 

จาก	38	โบรกเกอร์	โดย	ตลท.	(รวมตลาด	MAI)	มปีริมาณการซ้ือขาย 

เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ	37	จาก	68,607	ล้านบาท	เป็น	93,846	 

ล้านบาท
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ตลท.	 และ	 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 ซ่ึงกิจกรรมทางตลาด

เหล่านี้	 ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่ส�าคัญในการขยายฐานลูกค้าให้แก	่

บล.	ธนชาต	อีกด้วย

	 ส�าหรับในปี	2565	บล.	ธนชาต	ยงัคงมุง่มัน่พัฒนาความพร้อม 

ทั้งทางด้านบุคลากรและระบบงาน	 เพ่ือรองรับการให้บริการแก่

ลกูค้าและผูล้งทนุ	รวมทัง้	บล.	ธนชาต	มกีารให้ความรู้ความเข้าใจ 

แก่ผู้แนะน�าการลงทุน	 เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 อีกทั้งการให้ความรู้ 

ความเข้าใจแก่ลกูค้า	 โดยการจดัท�าเอกสารข้อมลูเพ่ือประชาสัมพันธ์	 

และเผยแพร่การบริการของ	บล.	ธนชาต	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

ลูกค้า	และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

 3. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

	 บล.	ธนชาต	เร่ิมให้บริการธรุกรรมการยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์	

(Securities	Borrowing	and	Lending:	SBL)	ในวันที่	9	กันยายน	

2552	 ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพ่ิมเคร่ืองมือทางการลงทุนให้แก่

ลกูค้าอย่างครบวงจร	โดย	บล.	ธนชาต	ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการ 

ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 ระหว่างลูกค้าที่มีความประสงค์เพ่ิมผล

ตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่โดยการให้ยืมหลักทรัพย์	 

และลกูค้าผูย้มืทีต้่องการลงทนุในตลาดช่วงขาลง	 โดยการขายชอร์ต	 

บล.	 ธนชาต	 ได้พัฒนาบริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้มี

ความสะดวก	และรวดเร็วให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ด้วยระบบ	SBL	

Real	 time	 ที่ลูกค้าผู้ยืมสามารถขายชอร์ตได้ทันทีเมื่อมีการยืม

หลักทรัพย์	 และลูกค้าผู้ให้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้

ทันทีเมื่อต้องการ	 มูลค่าการยืมหลักทรัพย์	 ในปี	 2564	 มีมูลค่า	

3,497.50	ล้านบาท

	 ในปี	2565	บล.	ธนชาต	ได้มีแผนงานในการขยายฐานลูกค้า

ทั้งลูกค้ารายย่อยและสถาบัน	 รวมทั้งพัฒนาการให้บริการเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดในการลงทนุของลกูค้า	รวมทัง้	บล.	ธนชาต	จะมกีาร 

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แนะน�าการลงทุน	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

อีกทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า	โดยการจัดท�าข้อมูลเพื่อ

ประชาสัมพันธ์	 และเผยแพร่การบริการให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	

ลูกค้า	และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

 4. ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์

 บล.	ธนชาต	ได้จดัตัง้หน่วยงานนายทะเบยีนหลกัทรัพย์	ซ่ึงให้บริการ 

งานใน	3	ลักษณะ	คือ

	 1.	 งานบริการให้แก่ผูอ้อกหลกัทรัพย์	เช่น	การจดัท�ารายการ 

	 	 เกี่ยวกับการโอน	การจ�าน�า	อายัดหลักทรัพย์	การจัดสรร 

	 	 หลักทรัพย์	 แจ้งยอดการจัดสรร	 จ่ายเงินปันผล	 จ่าย 

	 	 ดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหลักทรัพย์	 ค�านวณภาษี	 เงินปันผล	 

	 	 ดอกเบี้ยหัก	ณ	ที่จ่าย	การจัดท�ารายงานต่าง	ๆ	ตามที่ 

	 	 ผู้ออกหลักทรัพย์ร้องขอ	เป็นต้น

	 2.	 งานบริการให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์	เช่น	งานด้านทะเบียน 

	 	 ผู้ถือหลักทรัพย์	 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	 

	 	 การโอนหลกัทรัพย์	การออกใบหลกัทรัพย์ใหม่	การจดัพิมพ์ 

	 	 และส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์	เป็นต้น

 3.	 การให้บริการในการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุแก่ผูถื้อหุ้นเดมิ	 

  (RO)	 และการให้บริการในการใช้สิทธิแปลงสภาพแก ่

	 	 ผู้ถือหลักทรัพย์	 ซ่ึงประกอบด้วยงานด้านข้อมูลผู้ถือ 

  หลกัทรัพย์	งานด้านทะเบยีนคมุรายละเอยีดผูถื้อหลกัทรัพย์	 

  การจดัท�ารายงานส่งให้กับบริษัทผูถื้อหลกัทรัพย์	การจดัท�า 

  ข้อมลูเพ่ือให้บริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย์ยืน่จดทะเบยีน	เป็นต้น

 5. ธุร กิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้ อ คืน 

  หน่วยลงทุนของกองทุน

	 บล.	 ธนชาต	 เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุน	 ให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือผู้ถือ 

หน่วยลงทุน	 (Selling	 Agent)	 และแบบไม่เปิดเผยช่ือผู ้ถือ 

หน่วยลงทุน	 (Omnibus	 account)	 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนต่าง	ๆ	ที่	บล.	ธนชาต	เป็นตัวแทนทั้งหมด	18	แห่ง	เพื่อ 

จดัจ�าหน่ายกองทนุให้แก่ลกูค้าทัว่ไป	สามารถเลอืกกองทนุทีเ่หมาะสม	 

และมีผู ้แนะน�าการลงทุนให้ค�าแนะน�าการลงทุนได้ทุกรูปแบบ	 

บล.	ธนชาต	ได้เข้าร่วมโครงการ	Fund	Service	Platform	ภายใต ้

ช่ือบริการ	 Fund	 Connext	 ที่พัฒนาโดย	 บริษัท	 ศูนย์รับฝาก 

หลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ร่วมกับ	 ตลท.	 และบริษัท 

หลักทรัพย์อื่นที่เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อให้เกิด	 Platform	 ระบบ

งานกลางในการรับ	 -	 ส่งข้อมูลการซ้ือขายและการช�าระราคา

ระหว่างบริษัทนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุในการท�าธุรกรรมซ้ือขาย 

หน่วยลงทนุบนระบบเดยีว	ซ่ึงจะช่วยเพิม่โอกาสในการลงทนุ	ลกูค้า

สามารถเข้าถึงระบบบริการซ้ือขายหน่วยลงทนุหรือลงทนุในกองทนุ

สม�่าเสมอ	(DCA)	ผ่านระบบ	Streaming	for	Fund	บนโทรศัพท์

มือถือได้เอง	และสามารถสอบทานพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม

ในที่เดียว	 (Consolidated	 Portfolio)	 โดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีการจัดท�าบทวิเคราะห์และแนะน�ากองทุนเด่นในแต่ละประเภท

ของกองทนุจากแหล่งข้อมลู	Morningstar	เพ่ือใช้เป็นแนวทางและ

เคร่ืองมอืในการแนะน�าผลติภณัฑ์ส�าหรับผูข้ายและผูล้งทนุให้เหน็

ภาพการลงทุนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 6. ธุรกิจท่ีปรกึษาทางการเงนิและการจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์

	 บล.	 ธนชาต	 เร่ิมประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทาง 

การเงินและการจัดจ�าหน่ายหลักทรพัย์และรบัประกนัการจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ตั้งแต่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	 ธนชาติ	 จ�ากัด	 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 บล.	 ธนชาต	 มีการน�าเสนอบริการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่าง	ๆ 	และการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 
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แก่บริษัทช้ันน�ามากมาย	 โดย	 บล.	 ธนชาต	 มีบุคลากรผู ้ที่ม ี

ใบอนญุาตส�าหรับเป็นผูป้ฏบิตังิานในสายงานทีป่รึกษาทางการเงิน	 

และเป็นผูไ้ด้รับความเหน็ชอบจากส�านกังาน	ก.ล.ต.	ให้เป็นผูค้วบคมุ 

การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนเพียงพอ	

	 ในปี	 2564	 บล.	 ธนชาต	 ได้ รับแต่งตั้งเป ็นผู ้จัดการ 

การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญในการออก

และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก	 (IPO)	

ของบริษัท	 ที	 คิว	 อาร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และเป็นผู้จัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญในการออกและเสนอขาย 

หลกัทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก	(IPO)	ของบริษัท	เดอะ	

วัน	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 เวิลด์เฟล็กซ	์ 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตลอดจนการเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ 

ของบริษัท	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	 

สหกลอคิวิปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	นอกจากนี	้บล.	ธนชาต	ยงัได้รับ 

ความไว้วางใจในการเป็นทีป่รึกษาทางการเงนิในการลงทนุและการ

ประเมินมูลค่ากิจการ	 (M&A)	 ของบริษัท	 ทีคิวเอ็ม	 คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ศักดิ์สยามลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	

ไทย	 เอ็นเนอร์จี	 สโตเรจ	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และเป็น 

ที่ปรึกษาทางการเงินในการลงทุนของผู้ลงทุนและเป็นผู้จัดเตรียม

ค�าเสนอซื้อ	(Tender	Offer	Preparer)	และตัวแทนในการรับซื้อ	 

(Tender	 Offer	 Agent)	 หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท	 พีเอสจี	 

คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ทั้งนี้	 ในช่วงระยะเวลา	 5	 ปีที่ผ่านมา	 บล.	 ธนชาต	ประสบ

ความส�าเร็จจากการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง

ต่อเนื่องจากการได้รับรางวัลการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส�าหรับ

การควบรวมกิจการ	 และการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนทั่วไปทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 SET	

Awards	ประเภท	Deal	of	the	Year	Awards	(รางวัลดีเด่น)	ด้าน

การควบรวมกิจการ	ในปี	2563	และประเภท	Deal	of	the	Year	

Awards	(รางวัลดเีด่น)	ด้านการระดมทนุเสนอขายหุน้ต่อประชาชน

ทั่วไปในปี	2559	รวมทั้งรางวัล	Thailand	Capital	Markets	Deal	

of	the	Year	2016	(IFR	Asia	Award)	Best	IPO	Deal	of	The	

Year	2016	in	Southeast	Asia	(10
th
	Annual	Alpha	Southeast	

Asia	Deal	&	Solution	Awards)	และ	Best	Country	Deals	

2016	(Thailand)	(Global	Capital	Asia	and	Asia	Money)

 7. ธุรกิจการเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

  อนุพันธ์ 

	 บล.	 ธนชาต	 ได้รับอนุญาตในการเป็นผู้ออกและเสนอขาย 

ใบส�าคญัแสดงสทิธอินพัุนธ์จาก	ก.ล.ต.	เมือ่วันที	่4	พฤษภาคม	2555	 

และออกเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธอินพัุนธ์ตัง้แต่เดอืนกันยายน	

2555	โดยเน้นไปที่หลักทรัพย์ในกลุ่ม	SET50	และ	SET100	ที่มี 

ปริมาณการซ้ือขายสภาพคล่องสูง	 โดยพิจารณาครอบคลุม 

ทกุหมวดหลกัทรัพย์	เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถลงทนุในใบส�าคญัแสดง 

สิทธอินพัุนธ์ทีม่คีณุภาพ	ซ่ึงมกีารป้องกันและบริหารความเส่ียงด้าน 

ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง	และความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ราคาหลกัทรัพย์อ้างองิทีเ่พ่ิมข้ึน	เพ่ือให้ตอบสนองทกุความต้องการ

ในการลงทนุในทกุภาวะตลาด	อนัก่อให้เกิดประโยชน์ทางการลงทนุ

แก่ลูกค้า	

	 ในปี	2564	บล.	ธนชาต	ได้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ทั้งสิ้น	278	รุ่น	ส�าหรับในปี	2565	บล.	ธนชาต	มีแผน

ในการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีคุณภาพ

อย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้	บล.	ธนชาต	มแีผนการจดัอบรมและสัมมนา

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แนะน�าการลงทุน	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

อีกทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า	โดยการจัดอบรมสัมมนา

และจัดท�าเอกสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	 และเผยแพร่

การบริการของ	บล.	ธนชาต	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ลูกค้า	และ

บุคคลทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

 8. ธุรกิจการเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 

	 บล.	ธนชาต	ได้รับอนญุาตในการเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ที่มีอนุพันธ์แฝงจาก	ก.ล.ต.	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2556	และ

ออกเสนอขายหุน้กู้ทีม่อีนพัุนธ์แฝงตัง้แต่เดอืนเมษายน	2557	โดยมี 

หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม	 SET50	 โดยพิจารณา

ครอบคลุมทุกหมวดธุรกิจ	 เพ่ือให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้

ที่มีอนุพันธ์แฝง	 ซ่ึงมีการป้องกันและบริหารความเส่ียงด้านราคา

ของหลักทรัพย์อ้างอิง	และความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับในปี	 2565	 บล.	 ธนชาต	 มีแผนในการออกและ 

เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง	

บล.	ธนชาต	มแีผนการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผูแ้นะน�าการลงทนุ	

เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง	 อีกทั้ง	 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้า	 

โดยการจดัท�าเอกสารข้อมลูเพ่ือประชาสมัพันธ์เผยแพร่การให้บริการ 

ของ	บล.	ธนชาต	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ลูกค้า	และบุคคลทั่วไป

ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

 9. ธุรกิจการให้บรกิารออกแบบการลงทุน (Wealth Advice)

	 บริการออกแบบการลงทุนให้กับลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ

ทางการเงินและตลาดทุนได้ง่ายและหลากหลายยิ่งข้ึน	 โดยดู 

จากความต้องการและตัวตนของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 มีการคัดเลือก 

ผลติภณัฑ์	การวิเคราะห์	และการตดัสินใจลงทนุทีค่�านงึถึงประโยชน์ 

ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	ซึ่งการบริการลงทุนนี้จะช่วยก�าหนดสัดส่วน

เงินลงทุนที่ครบวงจรด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 ด้วย	5	ข้ันตอน	ได้แก่	(1)	การส�ารวจและท�าความเข้าใจผูล้งทนุ	 

(Explore	 &	Understand)	 (2)	 การก�าหนดโครงสร้างการลงทุน	

(Portfolio	Construction)	(3)	การลงทนุตามแผนจดัสรรการลงทนุ	

(Portfolio	Implementation)	(4)	การตดิตามและปรับปรุงการลงทนุ		 

(Monitoring	 &	 Rebalancing)	 และ	 (5)	 การรายงานภาพรวม 

การลงทุน	 (Consolidated	 Reporting)	 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารความมั่นคงทางการเงิน

 10. ธุรกิจการให้บริการพัฒนาแผนจัดสรรการลงทุน  

  (Portfolio Advisory) หรือ ZEAL

	 บล.	ธนชาต	ให้บริการพัฒนาแผนจดัสรรการลงทนุ	(Portfolio	

Advisory)	หรือ	ZEAL	โดยให้บริการในลกัษณะ	Wealth	Platform	 

ซ่ึงมทีางเลอืกการลงทนุใน	Asset	Class	ทีห่ลากหลาย	เช่น	หุน้สามญั	 

กองทนุรวมตราสารทนุ	กองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ	รวมถึง 

ตราสารอนุพันธ์	 โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนแบบ	

Absolute	Return	ให้กับนักลงทุน	โดยในปี	2564	แผนจัดสรรการ

ลงทุนทั้ง	 4	 แผน	 สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าเป้าหมาย	

Absolute	Return	มาก	และแผนจัดสรรการลงทุน	3	แผน	สร้าง

ผลตอบแทนได้ดีกว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยมาก

 ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน

 บริษัท ธนชาต พลัส จ�ากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ธนชาตพลัส	 เป็นผู้ให้บริการสินเช่ือประเภทมีหลักทรัพย ์

ค�้าประกัน	(Asset-based	Financing)	โดยมีรูปแบบของสินเชื่อ

ทัง้วงเงนิกู้ระยะยาว	(Term	Loan	Facility)	และเงนิทนุหมนุเวียน	

(Working	Capital	Facility)	ส�าหรับหลกัทรัพย์ทีรั่บพิจารณา	ได้แก่	 

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในท�าเลที่ดีและมีศักยภาพในการพัฒนาเชิง

พาณชิย์	หรือเป็นหลกัทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีนใน	ตลท.	ทีม่สีภาพคล่อง

และมพ้ืีนฐานในตลาดทีด่	ีโดยมกีลุม่เป้าหมายผูป้ระกอบการขนาด

กลาง	 ถึงขนาดใหญ่	 ด้วยประสบการณ์ของกลุ่มทุนธนชาตท�าให้

บริษัทมคีวามเข้าใจลกูค้าเป็นอย่างด	ีโดยการพิจารณาสินเช่ือจะมี 

ความรวดเร็วและเง่ือนไขที่ยืดหยุ่น	 เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้า

 การตลาดและการแข่งขัน

 ปัจจบุนัมกีารแข่งขันของสถาบนัการเงินทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณชิย์	 

(Non-Bank)	 ที่เพิ่มขึ้น	 ตามสภาวะที่มีความต้องการทางการเงิน

ของลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน	 ซ่ึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด	19	ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจและกระแสเงินสดของ

ธุรกิจ	 ประกอบกับข้อจ�ากัดต่าง	 ๆ	 ของผู้ประกอบการในการใช้

วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	ท�าให้ธุรกจิของสถาบันการเงิน

ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์	มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ส�าหรับการให้วงเงินสินเช่ือ	ธนชาตพลสั	มกีารก�าหนดนโยบาย

และข้ันตอนการปฏบิตังิานอย่างชัดเจน	 เพ่ือควบคมุคณุภาพสินเช่ือ 

อย่างเหมาะสม	 โดยมี	 ธนชาตพลัส	 ประเมินทรัพย์สินที่ผ่านการ 

คัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	 เพ่ือประเมินมูลค่าตลาด 

ของหลกัประกันทีถู่กต้อง	และหน่วยงานวิเคราะห์สินเช่ือทีเ่ช่ียวชาญ 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตของผู้กู้	คุณภาพ	และสภาพคล่อง

ของหลักประกัน	 เพ่ือก�าหนดวงเงินสินเช่ือและเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 

ในการให้สินเช่ือแต่ละรายให้เหมาะสม	โดยการอนมุตัวิงเงนิสินเช่ือ 

จะด�าเนนิการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 

ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร	 นอกจากนี	้ ธนชาตพลัส	 

ยังมีกระบวนการท�างานด้านปฏิบัติการสินเช่ือและการควบคุม

ความเสี่ยงที่เหมาะสม

 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด 

 และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 และ	 บบส.	 แม๊กซ์	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ถือหุ้น

โดยตรง	 ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

รวมทั้งหลักประกันของสินทรัพย์นั้น	 จากสถาบันการเงินทั่วไป

และสถาบนัการเงนิทีปิ่ดกิจการแล้ว	เพ่ือน�ามาบริหารหรือจ�าหน่าย

จ่ายโอนต่อไป	 และประกอบกิจการอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวเนื่องตามที ่

ได้รับอนุญาตในประกาศกระทรวงการคลังหรือกฎหมายว่าด้วย

บริษัทบริหารสินทรัพย์	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การตลาดและการแข่งขัน

	 การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการ

แก้ปัญหาหนี้ค้างช�าระ	 โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของ 

ลูกหนี้	 ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้	 มีวัตถุประสงค ์

และนโยบายหลักในการบริหารหนี้ด ้อยคุณภาพและฟื ้นฟู

คุณภาพลูกหนี้	 โดยด�าเนินการติดตามลูกหนี้เพ่ือท�าการปรับปรุง 

โครงสร้างหนีใ้ห้ลกูหนีส้ามารถช�าระหนีไ้ด้ตามความสามารถทีแ่ท้จริง 

และกลับเป็นสินเช่ือที่มีคุณภาพ	 ส�าหรับการบริหารทรัพย์สิน 

รอการขาย	 รวมทั้งการขายทรัพย์สินรอการขายให้แก่บุคคล

ภายนอกที่สนใจทั่วไป	 เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์การด�าเนินงาน
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ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู ่แข่ง 

ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้	 โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษ 

ด้านทรัพย์สินรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	 เพ่ือท�าหน้าที่ก�าหนด

ราคาขายและบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง	 รวมทั้ง

พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขาย

ทรัพย์สินเหล่านัน้	ด้วยการจดัท�ารูปแบบ	(Package)	ของทรัพย์สิน

ให้มีมูลค่าเพ่ิม	 (Value-Added)	 โดยประสานความร่วมมือกับ

กลุ่มบริษัทในเครือ	และเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	เช่น	ผ่าน 

นายหน้าหรือตวัแทนจดัหาและตดิต่อกับบริษัททีด่�าเนนิการประมลู

ขายทรัพย์สนิและผ่านเว็บไซต์ของกลุม่ธนชาต	รวมถึงการจดัหาส่ือ

ทีม่ปีระโยชน์ต่อการจ�าหน่าย	เพ่ือเข้าถึงกลุม่เป้าหมายให้มากทีสุ่ด

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 และ	 บบส.	 แม๊กซ์	 แสวงหาโอกาส 

ในการเข้าซ้ือสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ	(NPL)	และทรัพย์สินรอการขาย	 

(NPA)	จากสถาบันการเงินต่าง	ๆ	ในประเทศ	โดยส่วนใหญ่จะซื้อ 

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพผ่านการประมูล	 และในบางคร้ังอาจซ้ือ 

จากสถาบันการเงินโดยตรง	 รวมถึงการได้มาซ่ึงทรัพย์สินรอการ

ขายผ่านการประมลูหลกัประกันของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพที	่บบส.	

เอ็นเอฟเอส	และ	บบส.	แม๊กซ์	บริหารจัดการมาก่อน	หรือจากการ

ที่ลูกหนี้โอนหลักประกัน/ทรัพย์ช�าระหนี้	

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 ทีเอส	 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ 

รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	 ทั้งสินเช่ือ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สินรอการขาย	 โดยด�าเนินการ

ติดตามลูกหนี้เพื่อท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 ให้ลูกหนี้สามารถ

ช�าระหนี้ได้ตามความสามารถที่แท้จริง	 และกลับเป็นสินเช่ือ 

ที่มีคุณภาพ

 การตลาดและการแข่งขัน

	 บบส.	 ทีเอส	 มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	 เพื่อน�ามาบริหารหรือจ�าหน่าย

จ่ายโอน	รวมทั้งการขายทรัพย์สินรอการขาย	(NPA)	ให้แก่บุคคล

ภายนอกทีส่นใจทัว่ไป	ดงันัน้	เพ่ือให้การขายทรัพย์สินกระท�าได้อย่าง 

มปีระสทิธิภาพและสามารถแข่งขันกับคูแ่ข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้	 

บบส.	ทเีอส	จงึได้ว่าจ้างทีป่รึกษาพิเศษด้านทรัพย์สนิรอการขายไว้ 

เป็นการเฉพาะ	เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดราคาขายและบริหารทรัพย์สิน 

ขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่าสูง	พร้อมทัง้ศึกษาความเป็นไปได้ของทรัพย์สิน	 

จดัท�าแผนและน�าเสนอขายต่อลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	รวมทัง้แต่งตัง้ 

นายหน้าหรือตัวแทนระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น 

เพ่ือจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	 ของทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพ่ิม	 

(Value-Added)	 โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ 

และเพิม่ช่องทางในการจดัจ�าหน่าย	เช่น	ผ่านนายหน้าหรือตวัแทน 

จัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนินการประมูลขายทรัพย์สิน	 

หรือผ่านเว็บไซต์ของกลุม่ธนชาต	รวมถึงการจดัหาสือ่ทีม่ปีระโยชน์ 

ต่อการจ�าหน่าย	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด	ทั้งนี้	บบส.	

ทีเอส	ไม่มีนโยบายในการซื้อหนี้	(NPL)	หรือทรัพย์สินรอการขาย	 

(NPA)	 เพ่ิมเติม	 โดย	 บบส.	 ทีเอส	 มุ่งเน้นในการบริหารหนี ้

ด้อยคุณภาพ	และฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้

	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีที่ดิน	 อาคาร	 อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้	 ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อย	 เป็นเจ้าของและไม่ติดภาระ

จ�านอง/จ�าน�า	ดังนี้

รายการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ทีด่นิ* 32 32 32

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร* 178 178 178

เคร่ืองตกแต่ง	ตดิตัง้และอปุกรณ์ 648 497 544

สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 581 512 -

อืน่	ๆ 26 36 62

รวม 1,465 1,255 816

หกั.	ค่าเส่ือมราคาสะสม (709) (577) (515)

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้  - สุทธิ 756 678 301

 

(หน่วย:	ล้านบาท)

*	แสดงด้วยมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่	

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 นโยบายการต้ังค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 ของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

	 ตัง้แต่วันที	่1	มกราคม	2563	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึ 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

ในประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้นั้น	 

โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ�านวนเงินที่จะได้รับในอนาคต 

โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้

ในปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องรับรู้จ�านวนเงินของการเปลีย่นแปลง 

ของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเป็นผลก�าไรหรือขาดทนุ 

จากการด้อยค่าในก�าไรหรือขาดทนุ	และต้องรับรู้การเปลีย่นแปลง

ในทางทีด่ข้ึีนของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการ

โอนกลับการด้อยค่า	แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นที่เคยรับรู้ในอดีต

 สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยน�าหลกัการทัว่ไป	(General	Approach)	

มาใช้ในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	 เช่น	เงินฝากสถาบันการเงิน	เงินลงทุน

ในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 เงินลงทุนใน

ตราสารหนีท้ีวั่ดมลูด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่	

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ	(ไม่รวมถึงเงินให้สนิเช่ือจากการ

ซื้อลูกหนี้)	โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการ

เงินออกเป็น	3	กลุ่ม	(three-stage	approach)	เพื่อวัดมูลค่าของ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 โดยการจัดกลุ่ม 

จะพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงของคณุภาพด้านเครดตินบัจากวันที่ 

รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก	ดังนี้

 

	 กลุ่มที่	 1:	 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างม ี

	 นัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	(Performing)	

	 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได ้

มกีารเพ่ิมข้ึนอย่างมนียัส�าคญันบัตัง้แต่การรับรู้รายการเมือ่เร่ิมแรก	 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่า 

จะเกิดข้ึนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายใน	 

12	 เดือนข้างหน้า	 และส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลา 

คงเหลอืน้อยกว่า	12	เดอืน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้ความน่าจะ 

เป็นของการปฏิบัติตามสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
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	 กลุม่ที	่2:	สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารเพ่ิมข้ึนอย่างมนียัส�าคญั 

	 ของความเส่ียงด้านเครดติ	(Under-	Performing)	

	 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงความเส่ียงด้านเครดิตมีการ 

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก	แต ่

ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู ้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากับ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่คาดไว้ของ

สินทรัพย์ทางการเงิน	

	 กลุ่มที่	 3:	 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	 

 (Non-Performing)	

	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อ

เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย 

ต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดข้ึน	

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

จะท�าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง 

การเงนิเพ่ิมข้ึนอย่างมนียัส�าคญันบัจากวันทีรั่บรู้รายการเมือ่เร่ิมแรก 

หรือไม่	 โดยเปรียบเทียบความเส่ียงของการผิดสัญญาที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ทางการเงนิ	ณ	วันทีร่ายงาน	กับความเส่ียง

ของการผิดสัญญาที่จะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ทางการเงิน	 ณ	 วันที่ 

รับรู้รายการเมือ่เร่ิมแรก	ในการประเมนินัน้	บริษัทฯและบริษัทย่อย

อาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคณุภาพภายในของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยและข้อมลูคาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมนิการ

ลดลงของคณุภาพด้านเครดติของลกูหนี	้เช่น	ลกูหนีค้้างช�าระเกิน

กว่า	30	วัน	และในการประเมนิว่าความเส่ียงด้านเครดติเพ่ิมข้ึนอย่าง 

มนียัส�าคญันบัจากวันทีรั่บรู้รายการเมือ่เร่ิมแรกหรือไม่	จะพิจารณา

เป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้

	 สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต	 เมื่อ 

เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่ท�าให้เกิด

ผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา	 

โดยหลกัฐานทีแ่สดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมกีารด้อยค่าด้านเครดติ 

จะรวมถึงการค้างช�าระเกินกว่า	 90	 วัน	หรือมีข้อบ่งชี้ว่าผู้กู้ก�าลัง 

ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมนียัส�าคญั	สถานะกฎหมาย	การเจรจา 

ต่อรองเงื่อนไขใหม่	หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

	 ในรอบระยะเวลาต่อมา	หากคณุภาพด้านเครดติของสนิทรัพย์

ทางการเงนิเปลีย่นแปลงในทางทีด่ข้ึีน	และประเมนิได้ว่าความเส่ียง 

ด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญนับจากวันที่รับรู้รายการ 

เมือ่เร่ิมแรกเหมอืนทีเ่คยประเมนิไว้ในงวดก่อน	บริษัทฯและบริษัทย่อย 

จะเปลี่ยนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 

การรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้	 เป็นรับรู ้

ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน	 12	 เดือนข้าง

หน้าได้

	 เงนิให้สินเช่ือทีม่กีารเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญาเนื่องจากผู้กู้ประสบปัญหา

ทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเพิ่มข้ึน 

อย่างมนียัส�าคญัหรือด้อยค่าด้านเครดติ	ยกเว้นจะมหีลกัฐานทีแ่สดงว่า 

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่าง 

มีสาระส�าคัญและไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณจากค่า 

ความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน�้าหนักตลอดช่วง 

อายทุีค่าดไว้ของเคร่ืองมอืทางการเงิน	 โดยอ้างองิจากมลูค่าปัจจบุนั 

ของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ได้รับทัง้หมด	ซ่ึงอ้างองิจากข้อมลู

ประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดติมลีกัษณะร่วมกัน	

เช่น	ประเภทของการกู้ยมื	ประเภทของหลกัประกัน	ระยะเวลาของ

สัญญา	และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง	และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกต 

ได้ในปัจจุบัน	 บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและ 

มีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิต	ิ 

รวมถึงการใช้ดลุยพินจิอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทนุ 

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 โดยใช้ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์

มหภาค	และท�าการประเมนิทัง้สถานการณ์ปัจจบุนัและการพยากรณ์ 

สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต	 และความน่าจะเป็นถ่วงน�้าหนักใน

แต่ละสถานการณ์	 (ทั้งสถานการณ์พ้ืนฐาน	 (Base	 scenario)	

สถานการณ์ขาข้ึน	(Best	scenario)	และสถานการณ์ขาลง	(Worst	

scenario))	 มาใช้ในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึน	 ซ่ึงการน�าข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการ 

เพ่ิมระดบัของการใช้ดลุยพินจิในการประเมนิว่าการเปลีย่นแปลงเชิง 

เศรษฐศาสตร์มหภาคที่เก่ียวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจะจดัให้มกีารสอบทานและทบทวนวิธีการ	ข้อสมมตฐิาน

และการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม�า่เสมอ	

นอกจากนี้	 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนยังรวมถึง 

ส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ	(Management	Overlay)

	 ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนทีต่ัง้เพ่ิม	(ลด)	

บนัทกึบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายตัด

จ�าหน่ายลกูหนีอ้อกจากบญัชีเมือ่เหน็ว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

จากลูกหนี้ได้

	 ส�าหรับสนิทรัพย์ทางการเงนิอืน่หรือสินทรัพย์ทีเ่กิดจากสัญญา

ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�าคัญ	บริษัทย่อย 

จะใช้วิธีการอย่างง่าย	 (Simplified	 approach)	 ในการพิจารณา 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ	 โดยอ้างอิงจาก 

ข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี	ปรับปรุงด้วย 

ข ้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหนี้นั้นและ 

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่	1	มกราคม	2563

	 ก)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคารและบริษัท 

บริหารสินทรัพย์ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือตาม 

หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดโดย	ธปท.	และปรับปรุงเพ่ิมด้วยจ�านวนเงนิเพ่ิมเตมิที ่

คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	 โดยการวิเคราะห์และประเมิน 

ฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและ 

มูลค่าหลักประกันประกอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพ่ิม	 (ลด)	 

บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

	 ส�าหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	 (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ส่วนบุคคลของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร)	 ที่จัดช้ันเป็น

หนี้ปกติ	 (รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้)	และจัดชั้นเป็น

หนี้กล่าวถึงเป็นพิเศษ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยกันส�ารองในอัตรา

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	1	และ	2	ตามล�าดับ	ของยอดหนี้เงินต้นคงค้าง	

(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)	 หลังหักหลักประกัน	 และส�าหรับลูกหนี้

ด้อยคุณภาพ	บริษัทฯและบริษัทย่อยกันเงินส�ารองในอัตราร้อยละ	

100	 ส�าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบัน 

ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน	

โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจ�าหน่าย

หลักประกันได้ตามหลักเกณฑ์ของ	 ธปท.	 ทั้งนี้	 ส�าหรับลูกหนี้ 

ด้อยคุณภาพที่เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าการเงินจะถือว่าไม่มีหลักประกัน

	 และส�าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซ้ือส่วนบคุคลของบริษัทย่อย 

ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร	 บริษัทย่อยกันเงินส�ารองเป็นกลุ่มลูกหนี	้ 

(Collective	 Approach)	 ตามการจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเส่ียง 

ลักษณะเดียวกัน	 โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ ์

ในอดตี	ซ่ึงค�านวณจากค่าความน่าจะเป็นทีล่กูหนีจ้ะผดินดัช�าระหนี	้ 

(Probability	of	default)	และร้อยละของความเสียหายที่อาจจะ

เกิดข้ึนเมือ่ลกูหนีผ้ดินดัช�าระหนีต่้อยอดหนี	้(Loss	given	default)	

นอกจากนี้	บริษัทย่อยได้พิจารณากันส�ารองเพิ่มเติม	โดยค�านึงถึง

ผลสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจม ี

ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหนี	้โดยค่าตวัแปร 

และข้อสมมติฐานต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในการค�านวณนี้ได้มีการสอบทาน 

รายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

	 ข)	 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญโดยการประเมนิฐานะของลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยพิจารณาความ

เส่ียงในการเรียกช�าระและมลูค่าของหลกัทรัพย์ทีใ่ช้ค�า้ประกัน	และ 

ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเมือ่หนีนั้น้มหีลกัประกันไม่เพียงพอและ/หรือ 

มีโอกาสได้รับช�าระคืนไม่ครบ	 ทั้งนี้	 บริษัทย่อยถือพ้ืนฐานการจัด 

ชั้นหนี้และตั้งส�ารองตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย	ก.ล.ต.

	 ค)	 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงิน 

ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญในอตัราร้อยละของยอดลกูหนีท้ีค้่างช�าระ

สุทธิจากรายได้ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 โดยค�านึงถึงจ�านวนเดือน 

คงค้างเป็นเกณฑ์	(อ้างอิงจากเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ของ	ธปท.)	โดย 

ลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่น้อยกว่า	 3	 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผ่ือ 

หนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน

	 ง)	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งข้ึนโดยประมาณ 

จากจ�านวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้	 ซ่ึงพิจารณาจาก

สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง	ณ	วันที่ในงบการเงิน

	 จ)	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัดจ�าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญช ี

เมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้	 โดยการ 

ตดัจ�าหน่ายลกูหนีเ้ป็นหนีส้ญู	และหนีสู้ญทีไ่ด้รับคนืจะน�าไปลดหรือ

เพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 นโยบายการรบัรูร้ายได้ - รายได้จากเงนิให้สินเชือ่แก่ลกูหน้ี

 ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 เงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน

	 ตัง้แต่วันที	่1	มกราคม	2563	บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญา 

เช่าซ้ือและเช่าการเงนิตามเกณฑ์คงค้างตามวิธอีตัราผลตอบแทน 

ทีแ่ท้จริง	(Effective	interest	method)	ตลอดระยะเวลาของสัญญา	 

โดยค�านวณจากมลูค่าตามบญัชีข้ันต้นของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซ้ือ 

และเช่าการเงิน	 โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้คิด 

ลดประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายทุีค่าดไว้ของ

เคร่ืองมอืทางการเงนิ	โดยค�านงึถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มา 

ซ่ึงสินทรัพย์	และค่าธรรมเนยีมตลอดจนต้นทนุทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 ส�าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินทีม่กีารด้อยค่า

ด้านเครดติในภายหลงั	บริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามวิธอีตัรา

ผลตอบแทนที่แท้จริง	 โดยค�านวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชีของ

ลูกหนี้นั้น	 (ยอดหนี้คงค้างสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ 

คาดว่าจะเกิดข้ึน)	หากต่อมาสินทรัพย์ทางการเงนิดงักล่าวไม่ด้อยค่า 

ด้านเครดติแล้ว	บริษัทย่อยจะค�านวณรายได้ดอกเบีย้บนมลูค่าตาม

บัญชีดังเดิม	 (ก่อนวันที่	 1	มกราคม	2563	บริษัทย่อยมีนโยบาย 

หยดุรับรู้รายได้ดอกเบีย้ของลกูหนีท้ีผ่ดินดัช�าระดอกเบีย้เกินก�าหนด	 

3	เดือนนับจากวันครบก�าหนดช�าระ)
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	 รายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนจากการให้

เช่าซือ้และเช่าการเงินจะถกูรบัรู้โดยการปันส่วนทยอยรบัรู้ตามวธิี

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	 และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยจาก

สัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงนิตลอดอายขุองสญัญาเพือ่ให้สะท้อน

ถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา	

 

 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้

รายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 

จากราคาทนุสุทธจิากค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน	 

โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิต	

และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	(ก่อนวันที่	1	มกราคม	2563	บริษัทฯ

และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในลูกหนี้โดยการ 

ค�านวณหาอตัราผลตอบแทนทีใ่ช้ก�าหนดราคาทนุของลกูหนีท้ัง้กลุม่	 

(Yield)	คณูด้วยราคาตามบญัชีใหม่	(ราคาทนุทีซ้ื่อ)	ของลกูหนีค้งเหลอื 

ส�าหรับเงนิลงทนุในลกูหนีท้ีม่กีารจ่ายช�าระในระหว่างปี		และจะรับรู้ 

รายได้ดอกเบีย้รับจากเงนิให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีโ้ดยวิธีอตัราดอกเบีย้

ทีแ่ท้จริง	โดยจะรับรู้รายได้ดอกเบีย้รับในจ�านวนทีไ่ม่สงูกว่าจ�านวน

เงินที่ได้รับช�าระจากลูกหนี้	 และในกรณีที่เงินรับจากลูกหนี้สูงกว่า

ราคาทนุทีจ่่ายซ้ือและดอกเบีย้ทีรั่บรู้	บริษัทฯจะบนัทกึส่วนต่างเป็น

ก�าไรจากการรับช�าระหนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน)

	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต

ค�านวณจากอัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณ	 การเงินสดจ่ายหรือ

รับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้	 เพ่ือ 

ให้ได้ราคาทุนตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า 

ด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเร่ิมแรกที่ซ้ือหรือได้มา	 ในการประมาณการ 

กระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจะอ้างอิงข้อมูลทางสถิติจาก

กระแสเงนิสดรับสุทธจิากค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องทีเ่กิดข้ึนจริงในอดตี 

มาพัฒนาข้ึนเป็นแบบจ�าลอง	 โดยมีข้อสันนิษฐานว่าประมาณการ 

กระแสเงนิสดรบัสทุธแิละอายทุีค่าดไว้ของกลุม่ของเครือ่งมือทาง 

การเงินทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกันสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ

	 ในกรณทีีล่กูหนีด้้อยคณุภาพทีรั่บซ้ือมานัน้ได้ตดัรายการราคา

ทุนครบถ้วนแล้ว	 แต่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีสิทธิเรียกร้องให้ 

ลกูหนีช้�าระหนีต้ามสญัญาได้	เมือ่ได้รับช�าระจากลกูหนี	้บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจะรับรู้เป็นก�าไรจากการรับช�าระหนี้ทั้งจ�านวน

 เงินให้สินเชื่ออื่น

	 ตัง้แต่วันที	่1	มกราคม	2563	บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ 

จากเงินให้สินเช่ือตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริง	 

(Effective	 interest	 method)	 ตลอดระยะเวลาของสัญญา	 

โดยค�านวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ	

โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้คิดลดประมาณการ 

กระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทาง 

การเงนิ	โดยค�านงึถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์	

และค่าธรรมเนยีมตลอดจนต้นทนุทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของอตัราดอกเบีย้

ที่แท้จริง

 ส�าหรับลกูหนีเ้งนิให้สินเช่ือทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติในภายหลงั	 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามวิธอีตัราผลตอบแทน 

ทีแ่ท้จริง	โดยค�านวณจากยอดหนีสุ้ทธทิางบญัชีของลกูหนีน้ัน้	(ยอดหนี ้

คงค้างสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน)	 

หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว	 

จะค�านวณรายได้ดอกเบี้ยบนมูลค่าตามบัญชีดังเดิม	

	 ก่อนวันที่	1	มกราคม	2563	บริษัทฯและบริษัทย่อยหยุดรับรู ้

รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์คงค้างส�าหรับเงนิให้สินเช่ือทีผ่ดินดัช�าระ

เงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินก�าหนดสามเดือนนับจากวันครบก�าหนด

ช�าระ	และจะโอนกลบัรายการดอกเบีย้ค้างรับทีเ่คยบนัทกึบญัชีเป็น 

รายได้แล้วนัน้ออกจากบญัชี	การบนัทกึรายได้ดอกเบีย้หลงัจากนัน้ 

จะบนัทกึตามเกณฑ์เงนิสดจนกว่าจะได้รับช�าระหนีท้ีค้่างเกินก�าหนด 

ช�าระดังกล่าวแล้ว	 นอกจากนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยส�าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตาม

เกณฑ์คงค้าง	 โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายช�าระ

ตามสัญญา	 ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่าง 

การติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม	่ 

ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลกูหนีจ้ะปฏบิตั ิ

ตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือน 

หรือสามงวดการช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	

เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ	 ยุติธรรม	 สามารถตรวจสอบได้	 เพ่ือให้ 

ลกูหนีส้ามารถทีจ่ะด�าเนนิธุรกิจต่อไปได้	และสามารถทีจ่ะช�าระหนีค้นื 

ให้กับบริษัทฯ	 ได้สูงสุด	 และได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจาก 

ลูกหนี้มีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยเล็งเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนเป็น 

ส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งรวมไปถึงการลงทุน 

ในหลกัทรัพย์ช่ัวคราวและระยะยาวทัง้ภาครัฐและเอกชน	 โดยก�าหนด 

ให้มีการทบทวนแผนการลงทุนทุกปี	 หรือทุกคร้ังที่มีสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	และให้ม ี

การวัดผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุรายงานต่อผูบ้ริหาร 

ระดับสูงอย่างสม�่าเสมอ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมนีโยบายการลงทนุในตราสารทนุและ 

ตราสารหนี	้ในธรุกิจทีม่แีนวโน้มด	ีความเส่ียงต�า่	และมโีอกาสได้รับ 

ผลตอบแทนสูง	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดให้มี

หน่วยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุนในส่วนของตราสารทุนและ

ตราสารหนี้	ซึ่งต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และวิธีการ

ปฏิบัติงานที่ทางการก�าหนด

 การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริหารความเส่ียงจากการลงทนุตัง้แต่

การพิจารณาอนมุตักิารลงทนุ	ตดิตาม	ทบทวนผลการลงทนุ	รวมทัง้ 

ก�าหนดนโยบายการลงทุน	 ส�าหรับการบริหารความเส่ียงจาก 

การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด	 (Market	 Risk)	 บริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมกีารก�าหนดระดบัสัญญาณเตอืนภยั	(Risk	Signal)	และ 

ระดับเพดานความเสี่ยง	 (Risk	Limit)	 เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 การต้ังส�ารองค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนของเงนิลงทนุโดยใช้วิธกีารประเมนิมลูค่ายตุธิรรม	

โดยในการก�าหนดราคายตุธิรรมข้ึนอยูกั่บลกัษณะของตราสารทาง 

การเงิน	โดยมรีายละเอยีดการตัง้ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่า 

จะเกิดข้ึนของเงนิลงทนุแต่ละประเภทของบริษัทฯ	ตามตารางทีไ่ด้ 

แสดงไว้ในส่วนที	่3.12	งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	มนีโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	เพ่ือ 

สนบัสนนุการด�าเนนิงานหลกัของกลุม่ธนชาต	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 

ส่วนใหญ่ประกอบธรุกิจทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจทีใ่ห้บริการทางการเงนิ	

เช่น	ธุรกิจธนาคาร	ธุรกิจลีสซิ่ง	ธุรกิจประกันภัย	ธุรกิจประกันชีวิต	

ธุรกิจหลักทรัพย์	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่มี

การก�าหนดเงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	วงเงนิลงทนุข้ึน

อยู่กับความจ�าเป็นของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จ�าเป็นต่อ

การด�าเนินธุรกิจนั้น	ๆ	โดยสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าการลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่	 3	

หัวข้อ	งบการเงิน

 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	มนีโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

แตกต่างไปตามลกัษณะธรุกิจและกลยทุธ์การลงทนุ	การบริหารงาน 

มลีกัษณะเป็นการกระจายอ�านาจ	แต่จะมกีารควบคมุนโยบายหลกั	 

โดยบริษัทฯ	จะส่งผูแ้ทนหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ	เข้าเป็นกรรมการ 

เพ่ือร่วมก�าหนดนโยบายการด�าเนนิธุรกิจให้สอดคล้องตามนโยบายหลกั 

ของบริษัทแม่และร่วมบริหารงานในบริษัทย่อย

	 ส�าหรับบริษัทร่วมทีบ่ริษัทฯ	มสีดัส่วนการถือหุน้ไม่มาก	บริษัทฯ	

อาจส่งเพียงตัวแทน/ผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการ	 เพ่ือร่วมก�าหนด

นโยบายหลักเท่านั้น

 ขอบเขตอ�านาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการก�าหนด

 นโยบาย

	 ขอบเขตอ�านาจในการควบคมุบริษัทย่อยและบริษัทร่วมข้ึนอยูกั่บ 

สัดส่วนการถือหุ้น	หากมสีดัส่วนการถือหุน้สูง	บริษัทฯ	จะมขีอบเขต 

อ�านาจในการควบคุมการบริหารงานมากกว่าบริษัทที่มีสัดส่วน 

การถือหุ้นต�่ากว่า	อย่างไรก็ตาม	โดยทั่วไป	บริษัทฯ	จะมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ	 

เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือร่วมก�าหนดนโยบาย 

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น	ๆ

 การส่งตวัแทนของบริษัทฯ	ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ 

 บริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	 อาจส่งผู้บริหารของบริษัทฯ	 พนักงาน	 หรือตัวแทน 

ผูท้รงคณุวุฒ	ิเข้าเป็นกรรมการหรือกรรมการอสิระในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วม	เพ่ือร่วมบริหารงานหรือก�าหนดนโยบายหลกัในบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วมนั้น	ๆ
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0.56% 

1.1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ

	 ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจสนับสนุนประกัน

ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

ธุรกิจอื่น

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

22.76%

100.00%100.00%83.44%50.96%

100.00%100.00%

100.00%

100.00%

16.56%21.57%

1.75%

99.99%

56.39%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.98%

3.77%

50.96%

ธุรกิจให้สินเชื่อ ธุรกิจลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	

จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	

จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ที	เอ็ม	

โบรคเกอร์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์

ประกันชีวิต	จ�ากัด	

(มหาชน)

บริษัท	เอ็ม	ที	

เซอร์วิส	2016	จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	

แม๊กซ์	จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	

เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	

ที	เอส	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	

พลัส	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	

เอสพีวี	1	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	

เอสพีวี	2	จ�ากัด

บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	

จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	

ลีสซิ่ง	จ�ากัด

บริษัท	

รักษาความปลอดภัย	

สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	

แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	

จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	

แมเนจเม้นท์	แอนด์	

เซอร์วิส	จ�ากัด

บริษัท	อาร์ทีเอ็น	

อินชัวร์รันส์	

โบรกเกอร์	จ�ากัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหต	ุ1)	 บริษัทฯ	มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่

	 	 2)				บริษัทหลกัทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ธนชาตประกันภยั	จ�ากัด	(มหาชน)	มผีูถื้อหุ้นรายใหญ่อกี	2	ราย	คอื	Scotia	Netherlands 

  	 Holding	B.V.	และธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยทั้ง	2	รายถือหุ้นในทั้ง	2	บริษัท	ร้อยละ	39.00	และร้อยละ	10.00	ตามล�าดับ			

	 	 3)	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	และบริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

	 	 4)	 ธนาคารทหารไทยธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



นโยบายการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

	 บริษัทฯ	เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ธนชาตโดยเป็นบริษัททีป่ระกอบ 

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (Holding	 Company)	 ที่ถือหุ้น

บริษัทในกลุม่ในระดบัทีม่อี�านาจควบคมุกิจการ	(มากกว่าร้อยละ	50	

ของทุนช�าระแล้ว)	โดยมีแนวทางบรหิารจัดการบรษิทัในกลุ่ม	ดังนี้

 นโยบายการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจของ 

กลุ ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี	 โดยให้บริษัทลูกทุกบริษัทจัดท�า 

แผนธุรกิจและงบประมาณระยะ	3	ปี	เสนอให้บริษัทแม่พิจารณา

ว่ามีแนวทางด�าเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักในการด�าเนิน

ธรุกจิหรอืไม	่และจะมีการประเมินผล	ทบทวน	และปรบัแผนธรุกจิ 

และงบประมาณเป็นประจ�า	เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน

ของธุรกิจ

	 โดยในปี	 2564	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 คร้ังที	่ 

1/2564	เมือ่วันที	่1	กุมภาพันธ์	2564	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณา 

แผนธรุกิจและงบประมาณของบริษัทลกูปี	2564	-	2566	พร้อมกับ 

พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ	 

ปี	2564	-	2566

 การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก

 บริษัทฯ	ส่งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารระดบัสงูร่วมเป็นกรรมการ 

ในบริษัทลูก	เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	

รวมทัง้สามารถก�ากับดแูลการประกอบธรุกิจของบริษัทลกูได้อย่าง

ใกล้ชิด	โดยบริษัทลูกจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน

ส่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อทราบ 

เป็นข้อมูล	 และสายการเงินของบริษัทฯ	 จัดท�าสรุปงบการเงิน 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 รายงาน

ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจ�า 

ทุกเดือน	 พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการผู ้จัดการของบริษัทลูก 

ที่ส�าคัญมารายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการ	 บริหาร 

และคณะกรรมการบริษัทฯ	ทุก	3	เดือน

 นโยบายการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ 

 หรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนชาต

	 ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ ่มธนชาตมีการ 

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาความเหมาะสมและ 

แต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	 มอบหมายให ้

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ		ผูบ้ริหาร	 

หรือผูม้อี�านาจควบคมุในบริษัทนัน้	เว้นแต่เป็นบริษัทขนาดเลก็ทีเ่ป็น	 

Operating	 Arms	 ของบริษัทฯ	 ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 

ผู้แต่งตั้ง

 การบริหารจัดการงานสนับสนุน

	 เนือ่งจากแต่ละบริษัทในกลุม่ธนชาตต่างประกอบธุรกิจเฉพาะ

แยกกันต่างหากอย่างชัดเจน	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ในฐานะบริษัทแม่

ของกลุ่ม	 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	

(Holding	Company)	ที่มโีครงสร้างองค์กร	หนว่ยงานตา่ง	ๆ 	และ 

ระบบงานเท่าที่จ�าเป็นรองรับการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติการ 

ของบริษัทฯ	เท่านัน้	ดงันัน้	ตัง้แต่ปี	2564	เป็นต้นไป	งานสนบัสนนุ 

การด�าเนนิงานหลกัจงึแยกอยูใ่นแต่ละบริษัท	โดยบริษัทฯ	จะให้บริการ 

งานสนบัสนนุทีส่�าคญัหรืองานสนบัสนนุบางอย่างแก่บริษัททีป่ระกอบ 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกันเท่านั้น

 การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การก�ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต

	 กลุ ่มธนชาตให้ความส�าคัญด้านการควบคุมภายในเป็น 

อย่างยิ่ง	 โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

เหมาะสม	มีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ	การบริการ	และ

การปฏิบัติงาน	 รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงาน	 (Segegration	 of	 Duty)	 เพ่ือให้มีการตรวจสอบ 

ซึ่งกันและกัน	(Check	&	Balance)	รวมทั้งมีการสอบทานรายการ

อย่างเหมาะสม	 และจัดให้มีประกาศ	 ค�าสั่ง	 ระเบียบการปฏิบัติ

เป็นลายลักษณ์อักษร	ครอบคลุมธุรกิจที่ด�าเนินการและการปฏิบัติ

ที่ส�าคัญ	 เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาท�าความเข้าใจ

ได้ตลอดเวลา

	 ด้านการตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ	

เป็นทีมงานที่ท�าการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม 

ธนชาต	ให้มกีารปฏบิตังิานถูกต้องตามระเบยีบ	ระบบงานทีก่�าหนด	

และการตรวจสอบความผิดพลาด	 บกพร่องในการปฏิบัติงาน	 

พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมที่ดี ย่ิงข้ึน	 

นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลการก�ากับกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับ	 (Compliance)	 ของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 เป็น 

หน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย	 ประกาศ	 ค�าส่ังที่เก่ียวกับ 

การประกอบธุรกิจ	 และการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุ่มธนชาต

ด�าเนินการอยู่	เผยแพร่ให้พนักงานท�าความเข้าใจ	ตลอดจนก�ากับ

ดแูลให้บริษัทในกลุม่ธนชาตมกีารประกอบธรุกิจและการปฏบิตังิาน

โดยถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการประกาศก�าหนด

	 การก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของ 

แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตที่ด�าเนินธุรกิจหลัก	 มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	 ควบคุมและตรวจสอบ	 เพ่ือให ้

หน่วยงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได ้

อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท	 เพ่ือให้แต่ละบริษัท

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล	

รวมถึงสอบทานให้มรีายงานทางการเงนิทีถู่กต้อง	โดยในการก�ากับ
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ดแูลบริษัทในกลุม่	 หน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ	 เป็นผูด้�าเนนิการ 

สรุปผลการตรวจสอบของบริษัทในกลุม่	และรายงานการตรวจสอบ 

ของหน่วยงานทางการทีก่�ากับดแูลการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบริษัทฯ	 เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ความเห็น

ตลอดจนถึงแนวทางการด�าเนินการ

	 ในส่วนของการก�ากับดแูลกิจการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	และ

บริษัทในกลุ่มให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการทั้งในระดับ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 โดยจัดโครงสร้างให้มี

การถ่วงดลุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร	(รวมกรรมการอสิระ)	

กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ตลอดจนก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีให ้

เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่	ี(Good	Corporate	Governance)	

และตามกฎเกณฑ์ที่ทางการประกาศก�าหนด	 โดยเป็นไปตาม 

ความเหมาะสมเพียงพอในการก�ากับดูแลแต่ละบริษัท	 นอกจากนี	้ 

ยงัได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละคูม่อืจรรยาบรรณ	

ประกาศให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานในกลุม่ธนชาตถือปฏบิตั	ิ 

โดยยึดหลักความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และไม่ท�าการที่เป็นการ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 มีการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม 

ธนชาต	และมรีะบบการดแูลให้บริษัทในกลุม่ธนชาตมกีารวิเคราะห์

และประเมินความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงจัดให้มี 

การจัดการความเส่ียงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

แนวทางการก�ากับดแูลของหน่วยงานทางการทีเ่ก่ียวข้อง	 นอกจากนี้	 

บริษัทฯ	มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท 

ในกลุ ่มธนชาตที่อาจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือ

การจัดการจากบริษัทฯ	 โดยตรง	 ซ่ึงมีการจัดท�ารายงานสถานะ 

ความเส่ียงในด้านต่าง	ๆ 	รายงานต่อคณะกรรมการก�ากับความเส่ียง 

และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มเป็นประจ�าทุกเดือน

ผู้ถือหุ้น

 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ	และหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด	10	รายแรก

  รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
จ�านวน

หุ้นสามัญ

จ�านวน

หุ้นบุริมสิทธิ

จ�านวน

หุ้นรวม

สัดส่วน

การถือหุ้น

(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	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 116,512,970 - 116,512,970 10.000

3. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 82,231,566 - 82,231,566 7.058

4. SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 28,541,800 - 28,541,800 2.450

5. N.C.B.	TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	5 22,533,836 - 22,533,836 1.934

6. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 19,836,324 - 19,836,324 1.703

7. BBHISL	NOMINEES	LIMITED 18,690,500 - 18,690,500 1.604

8. NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC 14,683,700 - 14,683,700 1.260

9. น.ส.	อตินุช	ตันติวิท 14,595,172 - 14,595,172 1.253

10. นายอติพงษ์	ตันติวิท 14,330,500 - 14,330,500 1.230

ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ 699,845,809 13,126 699,858,935 60.067

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว 1,165,116,577 13,126 1,165,129,703 100.000

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 968,323,775 13,066 968,336,841 83.110

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 196,792,802 60 196,792,862 16.890

ที่มา รายงานรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 โดยวันที่ก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 เป็นข้อมูล	 ณ	 วันที่	 14	 กันยายน	 2564	 ซ่ึงจัดท�าโดยบริษัท	 

	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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  รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด

379,947,739

30,895,764

21.631

1.759

2. บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	พี	อาร์	จี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	พี	อาร์	จี	พืชผล	จ�ากัด

255,000,000

219,249,530

25,000,000

14.517

12.482

1.423

3. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 115,308,162 6.565

4. MORGAN	STANLEY	&	CO.	INTERNATIONAL	PLC 40,336,300 2.296

5. นายปริญญา	เธียรวร 34,000,000 1.936

6. STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 27,477,564 1.564

7. SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 23,291,758 1.326

8. DBS	BANK	LTD 20,972,721 1.194

9. นางณัฐธีรา	บุญศรี 20,698,900 1.178

10. มูลนิธิส่งเสริมไทย 20,182,000 1.149

ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ 544,155,627 30.979

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว 1,756,516,065 100.000

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,579,407,305 89.920

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 177,108,760 10.080

   หมายเหต	ุ ผูถื้อหุน้ล�าดบัที	่1	กับล�าดบัที	่2	ได้รวมผูท้ีเ่ก่ียวข้องกันตามมาตรา	258	ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ	โดย	พ.ร.บ.	หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

	 	 	 	 	 	 	 (ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	เป็นล�าดับเดียวกัน

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

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�าคัญ

	 -	ไม่มี	-

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

	 -	ไม่มี	-

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

	 -	ไม่มี	-

หมายเหตุ 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	28	ตุลาคม	2564	ดังนี้
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1.1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

  หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	ดังนี้

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 :	 11,651,297,030	 บาท

	 	 ทุนช�าระแล้ว	 	 :	 11,651,297,030	 บาท

	 	 แบ่งออกเป็น	 หุ้นสามัญ	 :	 1,165,116,697	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	 	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	 :	 13,006	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

หมายเหต	ุ1)	 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา	1	:	1	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	และสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่	15	ของ 

	 	 	 เดือนกุมภาพันธ์	พฤษภาคม	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของทุกปี	

	 	 2)	 ผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	 และ 

	 	 	 สิทธิอื่น	ๆ	เช่นเดียวกัน	โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1	หุ้น	:	1	เสียง

	 	 3)	 จ�านวนหุ้นสามญัทีแ่สดงข้างต้นเป็นจ�านวนหุ้นรวมทีบ่ริษัทฯ	ซ้ือหุน้คนืจ�านวน	116,512,970	หุน้	(แบ่งเป็นจ�านวน	19,467,000	หุน้	ตามโครงการ 

	 	 	 ซ้ือหุ้นคนื	เมือ่วันที	่8	สิงหาคม	2561	ถึงวันที	่7	กุมภาพันธ์	2562	และจ�านวน	97,045,970	หุน้	ตามโครงการซ้ือหุ้นคนื	ระหว่างวันที	่11	กุมภาพนัธ์	 

	 	 	 2563	ถึงวันที่	10	สิงหาคม	2563	ทั้งนี้ได้ซื้อหุ้นคืนครบตามจ�านวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่	27	เมษายน	2563)
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1.1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

 1.	 หุ้นกู้

	 	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  

	 	 1.1	 ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2555	ครบก�าหนดไถ่ถอน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปี	2565	(“หุ้นกู้”)	(TCAP22NA)

	 	 	 ประเภทหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นกู้

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 10	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 21	พฤศจิกายน	2555

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 21	พฤศจิกายน	2565

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 3,000,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 3,000,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.60	ต่อปี

	 	 	 วันช�าระดอกเบี้ย	 	 	 	 	 ทุกวันที่	21	พฤษภาคม	และวันที่	21	พฤศจิกายน	ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

	 	 	 อันดับเครดิตตราสารหนี้		 	 	 A+	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด

	 	 1.2	 ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปี	2566	(“หุ้นกู้”)	(TCAP238A)

	 	 	 ประเภทหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นกู้

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 10	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 9	สิงหาคม	2556

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 9	สิงหาคม	2566

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 500,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 500,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.85	ต่อปี

	 	 	 วันช�าระดอกเบี้ย	 	 	 	 	 ทุกวันที่	9	กุมภาพันธ์	และวันที่	9	สิงหาคม	ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

	 	 	 อันดับเครดิตตราสารหนี้		 	 	 A+	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด

 

	 	 1.3	 ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปี	2568	(“หุ้นกู้”)	(TCAP258A)

	 	 	 ประเภทหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นกู้

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 12	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 9	สิงหาคม	2556

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 9	สิงหาคม	2568

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 900,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 900,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.95	ต่อปี

	 	 	 วันช�าระดอกเบี้ย	 	 	 	 	 ทุกวันที่	9	กุมภาพันธ์	และวันที่	9	สิงหาคม	ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

	 	 	 อันดับเครดิตตราสารหนี้		 	 	 A+	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด
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	 	 1.4	 ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปี	2566	(“หุ้นกู้”)	(TCAP23OA)

	 	 	 ประเภทหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นกู้

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 10	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 22	ตุลาคม	2556

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 22	ตุลาคม	2566

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 1,300,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 1,300,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	5.00	ต่อปี

	 	 	 วันช�าระดอกเบี้ย	 	 	 	 	 ทุกวันที่	22	เมษายน	และวันที่	22	ตุลาคม	ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

	 	 	 อันดับเครดิตตราสารหนี้		 	 	 A+	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด

	 	 1.5	 ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2562	ครบก�าหนดไถ่ถอน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปี	2572	(“หุ้นกู้”)	(TCAP29OA)

	 	 	 ประเภทหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 10	ปี	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 29	ตุลาคม	2562

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 29	ตุลาคม	2572

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 5,000,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 5,000,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.01	ต่อปี

	 	 	 วันช�าระดอกเบี้ย	 	 	 	 	 ทุกวันที่	29	เมษายน	และวันที่	29	ตุลาคม	ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

	 	 	 อันดับเครดิตองค์กร	 	 	 	 A+	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด

 

หมายเหต	ุอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทฯ	 ที่จัดโดยบริษัท	 ทริสเรทติ้ง	 จ�ากัด	 ถูกปรับลดลงจากระดับ	 A+	 เป็น	 A	 

	 	 เมื่อวันที่	10	เมษายน	2563

 2.	 ตั๋วแลกเงิน

	 	 ตั๋วแลกเงินบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  

	 	 2.1		ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 ตั๋วแลกเงิน	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	มูลค่า	500	ล้านบาท	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	31	พฤษภาคม	2565	(TCAP22531A)

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 180	วัน	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 2	ธันวาคม	2564

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 31	พฤษภาคม	2565

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 500,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 500,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.955	ต่อปี
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 3.	 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

  •	 โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว	(Thai	Trust	 

	 	 	 Fund)	หรือการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

	 	 	 -	ไม่มี	-

  •	 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง	(NVDR)

	 	 	 ณ	วันที่	14	กันยายน	2564	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	ตลท.	ได้ออก	NVDR	ที่มีหุ้นของบริษัทฯ	 

	 	 	 เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�านวน	82,231,566	หุ้น	หรือร้อยละ	7.06	ของทุนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัทฯ	ซึ่งผู้ถือ	NVDR	 

	 	 	 ดังกล่าว	 แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ	 ที่น�าไปอ้างอิงทุกประการแต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงใน 

	 	 	 การประชุมผู้ถือหุ้น	ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจาก	ตลท.	(Delisting)

	 	 	 อนึ่ง	จ�านวนหุ้นของบริษัทฯ	ที่น�าไปออก	NVDR	นั้น	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นสามัญ 

	 	 	 ของบริษัทฯ	ที่เป็น	NVDR	ได้จาก	ตลท.	ผ่านเว็บไซต์	:	www.set.or.th/nvdr

   หมายเหต ุNVDR	 คือ	 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย	 (Non-voting	 Depositary	 Receipt	 หรือ	 NVDR)	 

	 	 	 	 	 เป็นตราสารที่ออกโดย	 บริษัท	 ไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 NVDR	 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ	 (Automatic	 List)	 

	 	 	 	 	 วัตถุประสงค์หลักของ	 NVDR	 คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพ่ิมสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์และเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับ 

	 	 	 	 	 นักลงทุนชาวต่างประเทศ	 ท�าให้ผู้ลงทุนต่างประเทศลงทุนได้โดยไม่ติดข้อจ�ากัดการโอนหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศ	 (Foreign	 

	 	 	 	 	 Limit)	แต่ผู้ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน	NVDR	ได้

 4.	 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

	 	 2.2	 ชื่อเฉพาะ		 	 	 	 	 	 ตั๋วแลกเงิน	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	มูลค่า	500	ล้านบาท	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนวันที่	29	มิถุนายน	2565	(TCAP22629A)

	 	 	 อายุหุ้นกู้		 	 	 	 	 	 180	วัน	นับจากวันออกหุ้นกู้

	 	 	 วันออกหุ้นกู้	 	 	 	 	 	 28	ธันวาคม	2564

	 	 	 วันครบก�าหนดไถ่ถอน	 	 	 	 29	มิถุนายน	2565

	 	 	 มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก	 	 	 500,000,000	บาท

	 	 	 มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	 	 	 	 500,000,000	บาท

	 	 	 อัตราดอกเบี้ย		 	 	 	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.94	ต่อปี
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1.1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 โดยการจ่าย 

เงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได	้ 

เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

  

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยท่ีจ่ายแก่บริษัทฯ

 บริษัทย่อย	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยมีก�าไร	 โดยบริษัทย่อยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจาก 

การด�าเนินธุรกิจ	 ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษัทย่อย	 รวมถึงเงินส�ารองตามกฎหมาย	 โดยข้ึนอยู่กับธุรกิจ

แต่ละบริษัทย่อย	ทั้งนี้	บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัทฯ	ได้เป็นครั้งคราว	เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�าไรพอและ

สมควรที่จะท�าเช่นนั้น	และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ผลการด�าเนินงาน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ก�าไรต่อหุ้น	(งบการเงินรวม)	(บาท) 6.26 9.43 6.74 6.01 5.16

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 3.00 7.00 2.60 2.20 2.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน 47.17 72.59 38.25 36.61 38.76

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(งบการเงินรวม)	(ร้อยละ)

หมายเหต	ุ1)	 เงินปันผลของปี	2562	จ�านวน	7.00	บาท	รวมเงินปันผลพิเศษระหว่างกาล	จ�านวน	4.00	บาท	ที่จ่ายเมื่อวันที่	16	มกราคม	2563

	 	 2)	 บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประจ�าปี	2564	ในอัตรา	1.20	บาทต่อหุ้น	เมื่อวันที่	28	กันยายน	2564
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1.2	การบริหารความเสี่ยง

	 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 มุ่งเสริมสร้างการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของวัฒนธรรมองค์กร	 ผ่านการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง 

และขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 และน�า 

แนวทางการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนดกลยทุธ์ 

และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตและสร้าง 

ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทฯ	

เชื่อว่าความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	

เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน	และรักษา

ความสามารถในการสร้างก�าไรของบริษัทฯ		

 คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ	 ให้ความส�าคญั 

ต่อการบริหารความเสีย่งให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	โดยมกีารก�ากับ 

ดูแล	 ติดตาม	 และพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง	 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการต่าง	ๆ 	ยงัคงมคีวามสอดคล้องและทนัต่อ 

ปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไป	บริษัทฯ	ได้ก�าหนด 

โครงสร้างองค์กรเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการความเส่ียงให้เป็นไป 

ตามกรอบนโยบายผ่านการก�ากับดแูลของคณะกรรมการต่าง	ๆ 	ดงัน้ี

 

 โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย	

และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม	 

(Enterprise-wide	 Risk)	 ซ่ึงครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง 

ของกลุม่ธนชาต	และการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ	(Business	

Continuity	 Management)	 ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยจะพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ 

บริษัทฯ

 คณะกรรมการบริหาร	มบีทบาทในการบริหารจดัการความเส่ียง	 

พิจารณาอนุมัติและก�ากับดูแลการท�าธุรกรรมให้สอดคล้องกับ 

นโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ	รวมทัง้	พิจารณากลัน่กรอง 

นโยบายการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ	(Business	Continuity	

Management)	 ของกลุ่มธนชาตเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง	มบีทบาทในการเสนอนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	และนโยบายการบริหารความเส่ียง 

ของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 

รวมทัง้วางกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล 

ของระบบและการปฏบิตัติามนโยบายทีก่�าหนด	นอกจากนี	้ยงัมบีทบาท 

ในการควบคมุ	ตดิตาม	และดแูลให้บริษัทฯ	และบริษัทในกลุม่ธนชาต 

ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	 รวมถึง 

การรายงานผลการปฏบิตักิารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�า่เสมอ	 

ในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ

กลยุทธ์ที่ก�าหนด

 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทในการก�ากับดูแลและ

ติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแนวนโยบายและข้อบังคับ 

ของทางการทีเ่ก่ียวข้องของบริษัทฯ	และกลุม่ธนชาต	รวมทัง้ประเมนิ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงของ 

กลุ่มธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต

	 ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

คณะกรรมการ

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานธุรกิจ สายการเงิน

ฝ่ายบัญชี Risk	Management
ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน
Special	Project

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
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	 •	 การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มี 

	 	 การสอบทานและถ่วงดลุอ�านาจ	(Check	and	Balance)	 

	 	 มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีค่วบคมุตดิตามความเส่ียง	(Middle	 

	 	 Office)	ได้แก่	หน่วยงานควบคมุความเส่ียง	(Risk	Control	 

	 	 Unit)	 และหน่วยงานที่บันทึกรายการ	 (Back	 Office)	 

	 	 แยกออกจากหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม	(Front	Office)

 •	 บริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง 

  อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซ่ึงได้ก�าหนดหน้าที ่

	 	 ความรับผดิชอบของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือให้ 

	 	 พนกังานได้ถือปฏบิตัติาม	และยงัได้ก�าหนดกระบวนการ 

	 	 บริหารความเส่ียงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	 4	 ข้ันตอน	 

	 	 ได้แก่	 1)	 การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัย 

	 	 ความเส่ียง	 2)	 การพัฒนาเคร่ืองมือและแบบจ�าลอง	 

	 	 (Model)	 ที่เหมาะสมส�าหรับวัดค่าความเสี่ยง	 และการ 

  ประเมนิความเสีย่ง	3)	การควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบั 

  ที่ยอมรับได้	และ	4)	การติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อ 

	 	 จัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

	 •	 การก�าหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเส่ียงทีแ่ตกต่างกัน	 

  โดยเคร่ืองมือที่ใช้วัดความเส่ียงหรือแบบจ�าลอง	 ท�าให ้

	 	 บริษัทฯ	สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียง 

	 	 ที่อาจเกิดข้ึน	 และเพ่ือใช้เป็นเพดานในการควบคุมค่า 

	 	 ความเส่ียงทีส่ามารถยอมรับได้	และใช้เป็นระดบัสญัญาณ 

	 	 เตือนภัยก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง

	 •	 มีการรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ 

	 	 บริษัทของแต่ละบริษัทย่อยที่ส�าคัญ	 และสรุปภาพรวม 

	 	 ความเสีย่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�า 

	 	 ตามงวดเวลาที่ก�าหนด

	 ระบบการบริหารความเส่ียงข้างต้นมกีารพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐาน 

ของหลกัความระมดัระวัง	มกีารปรับปรุงให้เหมาะสมทนัต่อเหตกุารณ์	 

มีความโปร่งใส	ชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้	และมีการค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และพนักงานเป็นส�าคัญ

	 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกจิของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

 มดีงันี้

 1.	ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)

	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี ้

หรือคูสั่ญญาไม่สามารถช�าระหนี	้หรือปฏบิตัติามเง่ือนไขทีไ่ด้ตกลงไว้	 

โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงนิของลกูหนี	้จากความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	 ความผิดพลาด 

ในการบริหารจัดการของลูกหนี้	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้

และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ความเส่ียงดังกล่าว 

อาจเกิดข้ึนได้ทั้งจากการท�าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ	 เช่น	 

การให้กู้ยืมหรือให้สินเช่ือ	 การก่อภาระผูกพันหรือการค�้าประกัน	 

ธรุกรรมอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับการให้เครดติ	และการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ประเภทตราสารหนี้	 (Market	 Instrument)	 ที่ออกโดยองค์กร 

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ	 ธปท.	 ไม่ค�้าประกัน	 และ

ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรเอกชน	เช่น	หุ้นกู้	เป็นต้น

	 ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ	

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สร้างวัฒนธรรมทางด้านเครดิต	เริ่มจาก

การจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านเครดติของผูกู้้หรือคูส่ญัญา	 

หรือผูอ้อกตราสารหนี	้โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเส่ียงทีพั่ฒนาข้ึน 

ตามความเหมาะสมของประเภทคู ่สัญญา	 และมอบหมายให้

หน่วยงานวิเคราะห์ความเส่ียงเครดิตซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระเป็น 

ผูป้ระเมนิความเส่ียงด้วยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว	ทัง้นี	้คณะกรรมการ 

ที่มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ 

เก่ียวกับระดับความเส่ียงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 วงเงิน

สินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม	และเงื่อนไขต่าง	ๆ	ในการให้สินเชื่อ

หรือก่อภาระผูกพัน	 รวมทั้งควบคุมสถานะความเส่ียงทั้งในระดับ

ภาพรวม	 ด้วยการกระจายความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือไปยังแต่ละ

ส่วนธุรกิจและกลุ่มลูกค้าต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	ตลอดจนติดตาม

ดแูลคณุภาพสินเช่ือให้มกีารจดัการอย่างเหมาะสม	ด�าเนนิการด้วย

ความระมดัระวัง	รอบคอบ	เน้นการพิจารณาศกัยภาพของธรุกิจและ 

ความสามารถในการช�าระหนี้คืนเป็นปัจจัยส�าคัญ	โดยมีหน่วยงาน

ควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการ 

ท�าธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต	

  

	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�าคัญ	มีดังนี้

	 1.1	ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมเีป้าหมายในการกระจายการปล่อยสินเช่ือ 

 ให้แก่กลุม่ลกูค้าต่าง	ๆ 	โดยเน้นในกลุม่ลกูค้าทีม่ศีกัยภาพด	ีและ 

	 พยายามควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

	 มากจนเกินไป	นอกจากนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการบริหาร 

	 พอร์ตสินเช่ือโดยการวิเคราะห์สถานะพอร์ตสินเช่ือโดยรวม	 

	 และบริหารสัดส่วนของพอร์ตสินเช่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต ้

	 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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 1.2	ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ

	 สินเช่ือด้อยคณุภาพ	ได้แก่	สินเช่ือจดัช้ันต�า่กว่ามาตรฐาน	สงสัย	 

	 และสงสัยจะสญู	 ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของแต่ละกลุ่มธุรกิจการเงิน 

 เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทนุ	ซ่ึงบริษัทฯและ 

	 บริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญ	 และพยายามควบคุมคุณภาพ 

	 ของสินเช่ือด้วยการก�าหนดนโยบายและข้ันตอนในการตดิตาม 

	 คุณภาพของสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ

  

 1.3	ความเสี่ยงจากหลักประกัน

	 ส�าหรับการให้สินเช่ือที่มีหลักประกัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

	 ก�าหนดให้มีการวิเคราะห์หลักประกันแต่ละประเภท	 โดย 

	 พิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลักประกันนั้น	 

	 ทั้งนี้	 หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ 

	 สังหาริมทรัพย์จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคา 

	 หรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 โดย 

	 ประเภทของหลักประกันที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

	 ได้แก่	หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด	อสังหาริมทรัพย์ 

	 เพือ่การพาณชิย์	อสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ยูอ่าศยั	ยานพาหนะ	 

	 เคร่ืองจกัร	เป็นต้น	ทัง้นี	้บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดแนวทาง	 

 มาตรฐานและความถ่ีในการประเมนิราคาและตรีาคาหลกัประกัน 

 แต่ละประเภท	 รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการ 

	 ประเมินราคาและตีราคาที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจน 

	 และเพียงพอต่อการตดัสินใจก�าหนดราคา	ในกรณทีีม่ข้ีอบ่งช้ี 

	 ว่ามูลค่าของหลักประกันน้ันลดลง	 หรือมีการเสื่อมราคาตาม 

	 อายกุารใช้งาน	จะต้องมกีารพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

	 ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  

 1.4	ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า 

	 ของทรัพย์สินรอการขายโดยใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการ 

	 ด้อยค่า	 ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 

	 ผลขาดทนุจากการด้อยค่า	เมือ่พบว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนื 

	 ของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี	 ซ่ึงพิจารณา 

	 จากราคาประเมนิล่าสดุของทรัพย์สิน	ประเภท	และคณุลกัษณะ 

	 ของทรัพย์สิน

 

 2.	ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)

	 ความเส่ียงด้านตลาด	คอื	ความเส่ียงทีเ่กิดจากการเคลือ่นไหว

ของอตัราดอกเบีย้	อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	และราคา 

ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได	้

และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 โดยแบ่งออกเป็น 

ความเส่ียงหลัก	 ๆ	 ได้แก่	 ความเส่ียงด้านราคาและความเส่ียง

ด้านอัตราดอกเบี้ย	 ทั้งนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการ

ควบคมุและจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นไป 

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 

 2.1	ความเสี่ยงด้านราคา	(Price	Risk)

	 เป็นความเส่ียงที่รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สิน 

	 ทางการเงินได้รับผลกระทบในทางลบ	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลง 

 ของราคาตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ	ท�าให้มลูค่าของเงนิลงทนุ 

	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับลดลง

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเคร่ืองมอืในการวัดความเส่ียง 

	 โดยใช้แบบจ�าลองของ	Value-at-Risk	(VaR	Model)	เพ่ือวัดผล 

	 ขาดทนุสงูสุด	ณ	ระดบัความเช่ือมัน่หนึง่	ๆ 	หากถือครองหลกัทรัพย์ 

	 ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด	นอกจากนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อย 

	 มีการก�าหนดเพดานต่าง	 ๆ	 ในการท�าธุรกรรมเพ่ือควบคุม 

	 ความเส่ียงให้อยู ่ในระดับที่รับได้	 เช่น	 Position	 Limit	 

	 และ	Loss	Limit	เป็นต้น	โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง	 

	 (Risk	Control	Unit)	ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม	 

	 (Front	Office)	และหน่วยงานทีบ่นัทกึรายการ	(Back	Office)	 

	 ท�าหน้าที่ควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะเพดาน 

	 ความเสี่ยงต่าง	ๆ	ต่อคณะกรรมการ	หน่วยงานหรือผู้บริหาร 

	 ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือที่จะสามารถบริหารความเส่ียงได้ทันท่วงท	ี 

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น 

	 ผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านนี้	

  

 2.2	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate	Risk)

	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบ 

	 ในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการ 

 สินทรัพย์	หนีสิ้น	และรายการนอกงบดลุทัง้หมดทีม่คีวามอ่อนไหว 

 ต่ออตัราดอกเบีย้	(Rate	Sensitive	Items)	ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 

	 ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธ	ิ(Net	Interest	Income)	และเงินกองทนุ 

	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายที่จะด�าเนินงานภายใต ้

 ระบบบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพ 

	 ระยะยาว	คือ	สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วน 

	 โครงสร้างของสินทรัพย์และหนีสิ้นทีอ่่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ 

 ในช่วงระยะเวลาต่าง	ๆ 	ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะส�าหรับการด�าเนนิงาน	

	 และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ 

	 และบริษัทย่อยจึงพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้วัดความเส่ียงด้าน 

	 อตัราดอกเบีย้เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน 

	 จากความเหลื่อมล�้าระหว่างระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง 
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	 อตัราดอกเบีย้	(Reprice)	ในสนิทรัพย์	หนีสิ้น	และภาระผกูพัน 

	 ในแต่ละช่วงเวลา	(Repricing	Gap	Analysis)	ซ่ึงจะมกีารวัด 

	 ความเส่ียงเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของ 

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงอยู่ในขอบเขตที่สามารถ 

	 ยอมรับได้	 จึงได้จัดให้มีการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยง 

	 และระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณาจาก 

	 โครงสร้างของสินทรัพย์	หนี้สินและภาระผูกพัน	 รวมทั้งการ 

	 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 (Reprice)	 ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

	 ในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

	 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร	ควบคุมและติดตาม 

 ความเส่ียงอย่างใกล้ชิด	โดยมกีารตดิตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	 

	 ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ	และทศิทางอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจ 

	 เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยเพ่ือ 

	 ก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ	ในการรองรับความเสี่ยง	

 

 3.	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 คือ	 ความเส่ียงที่เกิดจากการที ่

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถช�าระหนีสิ้นและภาระผกูพัน	เมือ่ถึง 

ก�าหนด	 เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้	 หรือ

ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได ้

แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้	ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อรายได้และเงินกองทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปัจจบุนัและ

ในอนาคต	โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมิน

กระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยอาจมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกันเพ่ือรองรับ

การครบก�าหนดของเงินกู้ยืม	 การลดหนี้สินประเภทอื่นลง	 หรือ

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์	 โดยใช้เคร่ืองมือทั้งที่เป็นแบบจ�าลอง

วิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง	(Liquidity	Gap	Analysis)	อัตราส่วน

ด้านสภาพคล่องต่าง	ๆ 	ตลอดจนการใช้สถานการณ์จ�าลองโดยการ

ตั้งสมมติฐาน	(“What	if”	Scenarios)	เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบ

ว่า	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม่	

ภายใต้กระแสเงนิสดทีข้ึ่นอยูกั่บพฤตกิรรมของลกูค้าในการต่ออายุ

สัญญาเมื่อครบก�าหนด	

	 ขณะเดียวกันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจัดท�าแผนรองรับ 

เหตุฉุกเฉินไว ้รองรับกรณีเกิดป ัญหาสภาพคล่องและจะม ี

การทบทวนเมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญที่จะมีผลต่อการด�าเนินงาน 

ตามแผน	ทัง้นี	้การควบคมุและตดิตามความเส่ียงด้านสภาพคล่อง	 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 

เป็นผู้รับผิดชอบ	 ซ่ึงจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามสถานะและ

บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�า

	 4.	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)	

	 เป็นความเสีย่งทีจ่ะเกิดความเสียหายอนัเนือ่งมาจากการขาด 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรหรือขาดการ 

ควบคุมที่ดีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	 คน	 

ระบบงาน	 หรือเหตุการณ์ภายนอก	 และส่งผลกระทบต่อรายได้

จากการด�าเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

รวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมาย	เช่น	ความเสีย่งต่อการถูกฟ้องร้อง	 

หรือด�าเนินคดีตามกฎหมาย	ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ	รวมทั้ง

ความเสียหายที่ได้รับจากการตกลงกันนอกช้ันศาล	 เป็นต้น	 ซ่ึง

ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารจะมผีลกระทบต่อความเส่ียงด้านอืน่	โดย

เฉพาะความเสีย่งด้านกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	และด้านช่ือเสยีง	

(Reputation	Risk)	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความตระหนักดีว่า	 การบริหาร 

ความเส่ียงด้านปฏบิตักิารทีด่	ีเป็นส่ิงท่ีส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกิจให้

บรรลเุป้าหมายให้ส�าเร็จได้อย่างยัง่ยนื	จากสภาวะแวดล้อมปัจจบุนั 

ซ่ึงมีความไม่แน่นอน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้ความส�าคัญ 

ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ	และ 

มีประสิทธิผล	 อีกทั้งครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วทั้งบริษัทฯและ

บริษัทย่อยอย่างเพยีงพอและเตรียมความพร้อมรับกับสภาวการณ์ 

ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที ่

มีแนวโน้มเข้มข้นข้ึน	 ทั้งนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนด

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทีมุ่ง่เน้น

ไปทีก่ารป้องกันและตดิตามดแูลความเส่ียง	นอกจากนี	้การควบคมุ

ภายในเป็นกลไกส�าคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหาย 

ทีอ่าจเกิดข้ึน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจงึจดัให้มรีะบบควบคมุภายใน

ที่ดี	 อันได้แก่	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสอบทานและ 

ถ่วงดุลอ�านาจซ่ึงกันและกัน	 การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการ 

ท�าธรุกรรมทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้านและเป็นอสิระ	เพ่ือลดความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน	 การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

กับการท�าธรุกรรมทกุประเภท	การจดัการระบบสารสนเทศและระบบ 

รักษาความปลอดภยัของข้อมลู	ตลอดจนการจดัท�าแผนรองรับการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	เป็นต้น

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 รูปแบบหรือ

เง่ือนไขของวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินความเส่ียงภายใน 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเอง	 โดยวิธีการดังกล่าวบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมีการพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง	 ๆ	 เช่น	 แนวทาง

การก�ากับดแูลของหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง	ลกัษณะและความ 

ซับซ้อนของธุรกิจ	 ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง	 โดยมี

การจัดท�าเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญ	

เช่น	การประเมนิความเส่ียงและการควบคมุด้วยตนเอง	(Risk	and	
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



Control	Self-Assessment)	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 (Key	

Risk	Indicators:	KRI)	การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย

ที่เกิดข้ึน	 (Loss	 	 Data)	 นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการ

ภายนอกของกลุม่ธนชาต	(Outsourcing	Policy)	และแผนรองรับ

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan)		

	 ส�าหรับการตดิตามดแูลความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร	บริษัทฯและ 

บริษัทย่อยก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

มีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการปฏิบัติงานตามปกติ	 ซ่ึงจะช่วยให้รับทราบถึงความเส่ียง 

และปัญหาทีเ่กิดข้ึน	และเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง 

ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงท	ีไม่ส่งผลเสียหาย 

ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้ทราบถึง 

ผลการด�าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น	ตลอดจนแนวโน้มและการ 

เปลี่ยนแปลงของข้อมูลปัจจัยเสี่ยง	บริษัทฯและบริษัทย่อย	จึงจัด 

ให้มีรายงานข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง 

ด้านปฏิบัติการ	เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท	คณะกรรมการ 

ก�ากับความเส่ียง	 และผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	 

เพือ่ใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 

ให้เหมาะสม	และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อย

ประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วย

 

 5.	 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 

	 Technology	Risk)

 ปัจจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างมาก	 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้า	อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	ปลอดภยั	 

และตรงตามความต้องการของลกูค้าด้วยต้นทนุทีต่�า่ลง	 บริษัทฯและ 

บริษัทย่อยตระหนักดีว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ตลอดเวลา	 อาจก่อให้เกิดความเส่ียง 

ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ	ข้อมูลลูกค้า	ความต่อเนื่อง

ของการให้บริการ	และส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย	 ดังนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้ความส�าคัญ

ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น

มาตรฐานสากล	 โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการคุ้มครองข้อมูล	 และ

รักษาผลประโยชน์ของลกูค้า	ภายใต้หลกัการส�าคญั	3	ประการ	คอื	

1)	 การรักษาความลับของระบบและข้อมูล	 (Confidentiality)	 

2)	 ความถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบและข้อมูล	 (Integrity)	 และ	 

3)	ความพร้อมใช้งานของระบบและข้อมูล	(Availability)

	 เพ่ือให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถบริหารความเส่ียงด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	ต่อเนือ่ง	และสอดคล้อง 

กับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ	 ปริมาณธุรกรรม	 ความซับซ้อนของ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ	และความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	ความเส่ียง

ด้านปฏิบัติการ	 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์	 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง	

และความเส่ียงด้านกฎหมาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนด

โครงสร้างการก�ากับดูแล	 ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ	

3	ระดับ	(Three	Lines	of	Defense)	อย่างชัดเจนและเป็นอิสระ

จากกัน	ได้แก่	1)	ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2)	บริหาร

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และก�ากับดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และ	3)	ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นอกจากนี้	บริษัทฯ

และบริษัทย่อยได้ก�าหนดนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ	 นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหาร 

ความเส่ียง	 และมีการสร้างความรู้	 และความตระหนักรู้เร่ือง 

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	

และพนักงาน	อย่างต่อเนื่อง	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมกีระบวนการในการบริหารความเส่ียง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล	ดังนี้

	 •	 การประเมนิความเส่ียง	(Risk	Assessment)	ประกอบด้วย	 

	 	 1)	 ระบุความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Risk	 

	 	 Identification)	2)	วิเคราะห์ความเสีย่ง	(Risk	Analysis)	 

	 	 และ	 3)	 ประเมินค่าความเส่ียง	 (Risk	 Evaluation)	 

	 	 ประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อ 

	 	 การด�าเนินธุรกิจ

	 •	 การจัดการความเสี่ยง	(Risk	Treatment)	มีการจัดการ	 

	 	 ควบคมุ	และป้องกันความเสีย่งอย่างเหมาะสม	สอดคล้อง 

	 	 กับผลการประเมนิความเส่ียง	เพ่ือให้ความเส่ียงทีเ่หลอือยู่	 

	 	 อยูใ่นระดบัความเส่ียงเทคโนโลยสีารสนเทศทีย่อมรับได้	 

	 	 โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 (IT	Key	 

	 	 Risk	Indicators)

	 •	 การติดตาม	 ทบทวน	 และรายงานความเส่ียง	 (Risk	 

	 	 Monitoring,	Review,	and	Reporting)	มีกระบวนการ 

	 	 ในการตดิตามและทบทวนความเส่ียง	เพือ่ให้อยูใ่นระดบั 

	 	 ความเส่ียงเทคโนโลยสีารสนเทศทีย่อมรับได้	และรายงาน 

	 	 ต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบเป็นประจ�า

 

 6.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนด 

แผนกลยุทธ์	 แผนด�าเนินงาน	 และการน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

อนัส่งผลกระทบต่อรายได้เงนิกองทนุหรือการด�ารงอยูข่องบริษัทฯ

และบริษัทย่อย	ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจดัให้มกีารท�าแผนกลยทุธ์ส�าหรับช่วงเวลา	3	ปีข้างหน้า	 
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และจัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 หรือเมื่อ 

มเีหตกุารณ์ภายนอกทีอ่าจส่งผลกระทบถึงการบรรลเุป้าหมายของ

ธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานต่าง	ๆ	เปรียบเทียบกับแผนงานประจ�าปีที่ก�าหนด

เป้าหมายไว้อย่างสม�่าเสมอ

 

	 7.	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	(Reputation	Risk)

	 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง	(Reputation	Risk)	หมายถึง	ความเสีย่ง 

ที่เกิดจากการที่สาธารณชน	 ได้แก่	 ลูกค้า	 (Customers)	 คู่ค้า	 

(Strategic	 or	 alliance	 partners)	 นักลงทุน	 (Investor)	 และ 

ผู้ก�ากับดูแล	 (Regulators)	 รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาด

ความเช่ือมั่นในบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 

รายได้และ/หรือเงินกองทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ทัง้ในปัจจบุนั 

และอนาคต	 ซ่ึงความเสีย่งด้านช่ือเสยีงอาจเกิดจากการไม่ด�าเนนิงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 หรือ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบของทางการ	รวมทั้งเกณฑ์

การปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ค�านงึถึงความส�าคญัของความเส่ียง

ด้านช่ือเสียงมาอย่างต่อเนือ่ง	จงึได้ก�าหนดให้มนีโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงข้ึน	 ซ่ึงประกอบด้วย	 กรอบการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 (Reputation	 Risk	 Framework)	 และ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านช่ือเสียง	 ได้แก่	 การประเมิน 

และการวัดความเส่ียงด้านช่ือเสียงทีแ่บ่งเป็น	5	ระดบัตามผลกระทบ 

และโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง	 การป้องกันความเส่ียงด้าน 

ช่ือเสียง	โดยการสร้างความตระหนกัในความส�าคญัของความเสีย่ง 

ด้านช่ือเสียงและก�าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียงก่อนเกิด 

เหตุการณ์ความเส่ียง	 (Reputation	 Risk	 Event)	 การติดตาม 

และรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 

รวมทั้งมีการจัดการความเส่ียงในกรณีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง 

และสูงมาก	โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มหีน่วยงานหลกั 

ทีด่แูลรับผดิชอบโดยตรงในกระบวนการบริหารความเสีย่งดงักล่าว

 8.	ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ

	 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 หมายความว่า	 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ 

ข้อบังคับ	มาตรฐาน	และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง	 ๆ	 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซ่ึงอาจท�าให้เกิดความเสียหายทางการเงนิ 

เป็นจ�านวนสูง	ความเสียหายต่อช่ือเสยีงของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

หรือการถูกทางการเข้าแทรกแซง	 ซ่ึงการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง 

ข้อบงัคบั	กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานราชการ	เช่น	 

ก.ล.ต.	ตลท.	คปภ.	ปปง.	ธปท.	และหน่วยงานอื่น	ๆ	แต่ละครั้ง

อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย

	 หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละบริษัท 

ในกลุม่ธนชาตท�าหน้าทีก่�ากับดแูลการปฏบิตังิานของบริษัทฯ	ให้เป็น

ไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการและองค์กรต่าง	ๆ	ที่

เก่ียวข้อง	จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ	ตลอดจนให้ค�าปรึกษา	 

เผยแพร่ความรู้ให้กับผูบ้ริหารและพนกังาน	และสนบัสนนุผู้บริหาร

ระดบัสูงให้สามารถบริหารความเส่ียงด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน	รวมทัง้ปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ฉพาะ	เช่น	งานโครงการแนวร่วม 

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต	การประสานงาน 

กับผูก้�ากับดแูลหรือหน่วยงานทางการ	เป็นต้น	โดยมกีารรายงานคูข่นาน 

ต่อผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษัท

	 การประเมนิความเส่ียงด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	หน่วยงาน 

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับจะท�าการประเมินความเส่ียงด้าน

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยพิจารณาปัจจัยที่ 

เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกของบริษัทฯ	 ซ่ึงครอบคลมุถึงทศิทาง 

การก�ากับดแูลของทางการ	ผลการตรวจสอบของทางการ	นโยบาย 

ธรุกิจ	ข้อหารือ	ข้อร้องเรียน	การควบคมุภายใน	และระบบงานภายใน 

ทีร่องรับในเร่ืองทีพ่จิารณานัน้	ๆ 	โดยมกีารก�าหนดน�า้หนกั	ผลกระทบ 

และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 เพื่อใช ้

ในการสุม่สอบทานการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	(Control	and	

Monitor)	และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมเสนอแนวทาง

การปรับปรุง

 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

	 สิ่งแวดล้อม

	 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมผีลโดยตรงต่อความเสีย่ง 

ของการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมในรูปแบบภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

ต่าง	ๆ 	เช่น	น�้าท่วม	น�้าแล้ง	ความอดอยาก	ขณะเดียวกันยังได้รับ 

ผลกระทบทางอ้อมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายเพ่ือลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในระดบัโลกด้วย	เช่น	มาตรการเก็บภาษีคาร์บอนต่อ

สินค้าน�าเข้า	(Carbon	Border	Adjustment	Mechanism:	CBAM)	 

ของสหภาพยุโรป	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกซ่ึงเป็นภาค

เศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ	 และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยให้การสนับสนุนเป้าหมายการลด 

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศลงร้อยละ	20	-	25	(จากกรณีปกติ)	
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ภายในปี	2573	ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาค ี

ความตกลงปารีสในการควบคมุอณุหภมูเิฉลีย่ของโลกไม่ให้เพ่ิมข้ึนเกิน	 

2	องศาเซลเซียส	เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

ของสหประชาชาติ	 อีกทั้งยังมองหาโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การลงทนุเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม	มกีารส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม 

องค์กรด้านการด�าเนนิการในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	 

เช่น	 การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน	

LED	 ในอาคารส�านักงาน	 การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ภายในอาคาร	ลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศชนดิแยกส่วน	(Split	Type)		 

ติดตั้งม่านกันแดด	 ฟิล์มกรองแสง	 การมีส่วนร่วมเพ่ือรับมือกับ

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ	เช่น	การบริหารจดัการคดัแยกขยะ	 

ขยะพลาสติก	 รวมถึงการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	การน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้

ในการด�าเนินงาน	การประชุม	การส่งข้อมูลให้ลูกค้า	และส่งเสริม 

ให้น�ากระดาษใช้แล้วมาใช้ซ�้าภายในหน่วยงาน	เป็นต้น

 ความเสี่ยงจากโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรง

	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 เป็นการระบาดของโรคที ่

เกิดข้ึนทั่วโลก	 หรือในพ้ืนที่เป็นวงกว้างอย่างยิ่ง	 ข้ามเขตแดน

ระหว่างประเทศ	 และส่งผลกระทบต่อผู้คนจ�านวนมาก	 ซ่ึงไม่ใช ่

เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์โรคระบาดของโลก	 ไม่ว่าจะเป็น	

อหิวาตกโรค	 กาฬโรค	 ไข้หวัดใหญ่	 หรือเอชไอวี	 เป็นต้น	 ความ 

พยายามในการควบคมุการแพร่ระบาดส่งผลให้เกิดการหยดุชะงัก

ในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 และสร้างความกังวลต่อ 

ความไม่แน่นอนแก่ภาคธรุกิจและประชาชนทัว่โลก	 มาตรการปิดเมอืง 

ส่งผลให้ภาคธรุกิจหยดุด�าเนนิกิจการเป็นการช่ัวคราว	ส่งผลกระทบ 

ต่อรายได้	สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของภาคธรุกิจ	แรงงาน

บางส่วนต้องสูญเสียรายได้หรือถูกเลิกจ้างงานในทันที	 ส่งผลให้

ภาคครัวเรือนบางส่วนประสบความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต	

นอกจากนี้	 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่สามารถควบคุมได้

เป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกได ้

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดมาตรการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงเพ่ือให้มั่นใจว่า 

สามารถด�าเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสีย 

อื่น	 ๆ	 ได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้ง 

ด้านการป้องกัน	การตดิตามและการรับมอื	นอกจากนี	้บริษัทฯและ

บริษัทย่อยยงัด�าเนนิมาตรการให้ความช่วยเหลอืให้แก่ลกูค้าทีไ่ด้รับ

ผลกระทบดังกล่าว

 ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

	 การลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ	สามารถก่อให้เกิดความเสีย่งจาก

การลงทุนต่อผู้ถือหุ้นได้	 เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจ 

ไม่เป็นไปตามทีผู่ถื้อหุ้นคาดหวัง	โดยจะผนัแปรไปตามราคาของหุน้	

สภาพคล่องของหุ้น	และภาวการณ์ลงทุน	นอกจากนี้	ผลตอบแทน

ในรูปของเงนิปันผลจะข้ึนอยูกั่บผลประกอบการของบริษัทในแต่ละ 

ขณะ	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่

คาดหวัง	บริษัทฯ	ได้ระบคุวามเสีย่งหลกัและการบริหารความเส่ียง

ไว้แล้ว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยงัมคีวามเส่ียงอืน่	ๆ 	ทีอ่าจจะเกิดข้ึน 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้	

	 อย่างไรก็ด	ีผูถื้อหุ้นจะต้องตระหนกัถึงความเสีย่งในการลงทนุ

เสมอ	เพราะไม่มอีะไรจะเป็นหลกัประกันในผลตอบแทนทีจ่ะได้รับ	

ดงันัน้	ผูถื้อหุน้ควรศกึษาความเส่ียงและใช้ดลุยพินจิอย่างรอบคอบ

ในการตดัสินใจลงทนุ	โดยยอมรับว่าบริษัทฯ	อาจไม่สามารถป้องกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด	อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมต่าง	ๆ 	อาทิ	

ภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	สถานการณ์ทางการ

เมือง	 กระแสเงินทุนไหลเข้าออก	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

ทางการ	รวมทัง้เหตกุารณ์ทีไ่ม่อาจทราบล่วงหน้า	อาจส่งผลกระทบ 

ต่อผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ได้
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1.3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

	 กลุ่มธนชาต	เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อ

ให้มผีลประกอบการทีด่อีย่างมัน่คงและยัง่ยนื	รวมถึงการมวิีสัยทศัน์ 

ทีจ่ะ “สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างย่ังยืนให้กับผูม้ส่ีวนได้เสีย 

ทุกฝ่าย”	ดงันัน้การบรรลวิุสยัทศัน์ดงักล่าว	จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ความ 

ส�าคญัด้านความยัง่ยนื	ภายใต้การด�าเนนิงานทีค่�านงึถึงผลกระทบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ใน	3	ด้านหลัก	คือ	มิติด้านเศรษฐกิจ 

(Economy) มิติด้านสังคม (Social) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environment) เพ่ือสร้างสรรค์	 พัฒนา	 และเติมเต็มให้ธุรกิจ

ด�าเนนิการร่วมไปกับการสร้างความสมดลุระหว่างเศรษฐกิจ	สังคม	 

และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	 มุง่เน้นให้เกิดการด�าเนนิงานทีค่รอบคลมุ 

ประเด็นส�าคัญต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวกับการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาต

มากที่สุด	

	 บริษัทฯ	เป็นบริษัทจดทะเบยีนใน	ตลท.	อยูใ่นกลุม่ธุรกิจการเงิน	 

(Financials)	และหมวดธุรกิจธนาคาร	(Banking)	โดยเป็นบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	

ในการจดัท�ารายงานการขับเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนืนี	้เป็นการ

น�าเสนอผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืครอบคลมุมติเิศรษฐกิจ	

สังคม	และส่ิงแวดล้อม	ของบริษัทในกลุม่ทีด่�าเนนิธรุกิจประกันภยั	 

ธุรกิจประกันชีวิต	ธุรกิจหลักทรัพย์	ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง	ธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	และธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน	

ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	2564

 โครงสร้างการก�ากับดูแล

	 การด�าเนินการด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนชาตมีโครงสร้าง

การก�ากับดูแล	โดยคณะกรรมการ	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 มีหน้าที่เป็น 

ผู้ก�าหนดกลยุทธ์	 นโยบาย	 และเป้าหมายการด�าเนินการ	 และมี

แผนทีจ่ดัตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืกลุม่ธนชาต

ในปี	2565	โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นประธาน

และมีตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัท

ในกลุ่ม	 ร่วมเป็นกรรมการ	 ท�าหน้าที่พิจารณาแนวทางด�าเนินการ

ด้านความยั่งยืน	 ก�ากับดูแลเสนอคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนด 

ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 และติดตามผลการด�าเนินงาน	

รวมถึงทบทวนแนวปฏิบัติ	 ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานในกลุ่มธนชาตในการด�าเนินการ	 และมีหน่วยงานดูแล

ด้านความยั่งยืน	ซึ่งอยู่ภายใต้ส�านักเลขานุการองค์กร	 โดยบริษัท

ในกลุม่ธนชาตร่วมกันน�ากลยทุธ์	นโยบาย	ไปปฏบิตัใิห้เกิดผลส�าเร็จ	

ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

 กลุ่มธนชาต	 ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิด 

ความยั่งยืน	 ซ่ึงจะน�ามาสู่การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 

บริษัทในกลุ่มธนชาตและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มธนชาต	 

โดยได้น�าแนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ในการ 

ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่งมาตลอด	 และมแีผนทีจ่ะก�าหนดนโยบาย 

การด�าเนนิการด้านความยั่งยืนข้ึนประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 

ในปี	2565	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิการอย่างเหมาะสมกับธรุกิจ 

ทีก่ลุม่ธนชาตด�าเนนิการอยู	่ ให้บรรลตุามวิสัยทศัน์ของกลุม่ธนชาต	 

รวมถึงมีการก�าหนดเป้าหมายระยะสั้น	และระยะยาว	เพื่อให้เห็น 

พัฒนาการและผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนือย่างเป็นรูปธรรม	

โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในแต่ละมิติ	ดังนี้

 1. มิติด้านเศรษฐกิจ     

	 ในด้านเศรษฐกิจ	กลุม่ธนชาตมเีป้าหมายการจดัการทีต้่องการ

เป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	 โดยม ี

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

กลุ่มธนชาต (CEO TCAP เป็นประธาน)

หน่วยงานดูแลด้านความยั่งยืน                 

ภายใต้ส�านักเลขานุการองค์กร
บริษัทในกลุ่ม
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นโยบายการด�าเนนิธรุกิจภายใต้การก�ากับดแูลทีด่	ีซ่ึงบริษัทในกลุม่

ธนชาตล้วนให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลในด้านต่าง	 ๆ	 ของ

การให้บริการแก่ลูกค้า	เช่น	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการเงินใหม่	ๆ 	ที่สร้างผลตอบแทนและมีการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความมั่นใจและความมั่นคง

ทางการเงินให้กับลูกค้า	 โดยให้ความส�าคัญกับการป้องกันข้อมูล

ส่วนบคุคลของลกูค้า	เพ่ือให้สินค้าและบริการทีล่กูค้าเลอืก	มคีวาม

ปลอดภัยและมีการเติบโตได้ยั่งยืนอย่างแท้จริง	เป็นต้น

 2. มิติด้านสังคม

	 กลุ่มธนชาต	 มีการก�าหนดนโยบายทางสังคมเพ่ือมีส่วนร่วม 

ในการสร้างสรรค์สังคมทีม่คีณุค่า	โดยมเีป้าหมายทีจ่ะให้ความส�าคญั 

ในการด�าเนินธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล	 มุ่งเน้นการมีจริยธรรม

และความโปร่งใส	รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	และค�านึงถึง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	 ทุกฝ่ายอยู่เสมอ	 โดยมีการก�าหนด

เป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั	ิเพ่ือส่งเสริมความส�าคญัด้านสทิธิ

มนุษยชน	 มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 

ทัง้ยงัส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ	 โอกาส	และการเตบิโตทีม่ัน่คง 

ทางอาชีพการงานของพนกังานทกุคนในทกุระดบัช้ัน	นอกเหนอืจากนัน้	 

กลุ่มธนชาตยังให้ความส�าคัญกับการตอบแทนสิ่งดี	 ๆ	คืนสู่สังคม	

โดยจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและ

สังคมในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ด้านการศึกษา	ด้านสาธารณสุข	เป็นต้น

 3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม

	 ในด้านส่ิงแวดล้อม	กลุม่ธนชาตตระหนกัดถึีงบทบาทของการ

เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากร	 พลังงานและ

การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	โดยมเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิธรุกิจให้ก้าวหน้า

ควบคู่ไปพร้อมกับการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	

ได้มีการก�าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน

อย่างมปีระสิทธภิาพ	เช่น	การก�าหนดนโยบายปฏบิตัภิายในอาคาร

ส�านักงานในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	 การลดปริมาณ

การใช้น�้า	 การลดปริมาณขยะและของเสีย	 และลดปริมาณการ 

ใช้กระดาษ	เป็นต้น

ตัวอย่างการก�าหนดนโยบายและด�าเนินการในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของ ธนขาตประกันภัย

นโยบาย รายละเอียดการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

การใช้พลงังานทางเลอืกและพลงังานสะอาด	

โดยการน�าพลงังานแสงอาทติย์มาผลติเป็น 

กระแสไฟฟ้า

ธนชาตประกันภัยด�าเนินงานร ่วมกับ

ศนูย์การค้าเดอะไนน์	เซ็นเตอร์	พระราม	9	

ท�าการติดตั้งแผงรับพลังงานบนดาดฟ้า

อาคาร	

สามารถกักเก็บพลงังานเพ่ือน�ามาใช้ได้	544	

กิโลวัตต์/วัน	

การบ�ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศและระบบ

เตมิอากาศภายในอาคาร

ก�าหนดแผนบ�ารุงรักษาและใช้งานระบบ	เช่น

ก�าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ	

เป็นช่วงเวลาตัง้แต่	08.00	-	10.00	น.	และ	

เวลา	13.00	-	15.00	น.	และเปิด-ปิดตาม 

สภาพอากาศ	 การท�าความสะอาด	 Filter	

เคร่ือง	AHU	ทกุสัปดาห์

ลดค่าใช้จ่ายการใช้พลงังานไฟฟ้าได้เดอืนละ	

38,115.69	บาท	หรือปีละ	457,391.47	บาท

การรณรงค์การใช้กระดาษ	Reuse มกีารจดัวางจดุใช้งานกระดาษ	 Reuse	 ใน

ห้องถ่ายเอกสารภายในส�านักงานทุกช้ัน	

พร้อมตดิป้ายการรณรงค์ต่าง	ๆ

ลดปริมาณการใช้กระดาษ

การรณรงค์การคดัแยกขยะ จัดถังคัดแยกขยะเปียกและขยะรีไซเคิล 

ในห้องครัวของทกุช้ันส�านกังาน

ลดปริมาณขยะ	สร้างส่ิงแวดล้อมทีด่ภีายใน

ส�านกังาน
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 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

	 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนขาต	 มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการสร้าง

โอกาสและบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 กลุ่มธนชาตจึงได้ท�าการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	 เพ่ืออธิบาย

ลักษณะกิจกรรมของธุรกิจในกลุ่มได้ดังนี้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มีการบริหารสินทรัพย์รอการขายและ

การจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส

 2. การปฏิบัติการ

 1. การบริหารปัจจัยการผลิต

 3. การกระจายสินค้าและบริการ

การให้สินเชื่อเช่าซื้อ

ผ่านช่องทางสาขาของบริษัทย่อย

การให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน

ผ่าน Direct Sale 

การรับประกันภัย

ผ่านสาขาของพันธมิตร

การบริการผ่านระบบ 

Telesales

การบริการผ่านระบบ 

Social Media

การบริการทาง Online 

ผ่าน Application 

เจ้าหน้าที่

การตลาดหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

การจัดกิจกรรม

การตลาด

การประกาศขายสินทรัพย์ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธนชาต

การวิเคราะห์

การลงทุน

การให้สินเชื่อ 

ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อ

ที่มีหลักประกัน (Asset-based 

financing)

การรับประกันภัย/

ประกันชีวิต

การซื้อขาย

หลักทรัพย์

การบริหารสินทรัพย์

การให้ค�าปรึกษา

ด้านการเงิน

การลงทุน

การจัดหาแหล่งเงินทุน 

โดยโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มธนชาต ประกอบด้วย 

ในขณะที่แหล่งเงินทุนของธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต 

จะเป็นในรูปแบบเบี้ยประกันเป็นหลัก

หนี้สิน
ส่วนของ

เจ้าของ

โดยกลุ่มธนชาต มีการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ

ประกันที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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	 โดยมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	ดังนี้	

โดยสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้สอดรับ

กับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง	 ให้บริการเข้าถึง 

ลูกค้าทุกกลุ่ม	 โดยลูกค้าได้รับความสะดวก 

ในการใช้บริการมากขึ้น	

มีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม	 

รองรับธรุกรรมทางการเงนิทีม่คีวามหลากหลายและ 

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคต	

มกีารจดัหาแหล่งเงนิทนุและเงนิกู้ยมืทีเ่หมาะสม 

ตามสภาวะตลาด	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสม 

ของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 

รวมถึงมกีารออกแบบผลติภณัฑ์ทางการเงินและ 

ประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	

สอดคล้องกับความเส่ียง

มีการจัดอบรม	 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ในด้านต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง

2.

4.

1.

3.

การพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อสินค้าและบริการ 

(Technology Development)

การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure) 

การจัดซื้อจัดหา 

(Procurement)

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource 

Management)

 5. การบริการหลังการขาย 4. การตลาดและการขาย

มีระบบการบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

มีศูนย์ให้บริการและรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการทางการเงิน 

ประกันภัย/ประกันชีวิต

มีการให้บริการหลังการขาย

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้า

การให้บริการและให้ความรู้ทางการเงิน

และประกันภัย/ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงิน

และประกันภัย/ประกันชีวิตอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ

ต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า

การจัดโปรโมชั่น

ส�าหรับการขายสินทรัพย์รอการขาย
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 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

	 ผูม้ส่ีวนได้เสยีของกลุม่ธนชาตสามารถแบ่งออกได้เป็น	8	กลุม่	

ได้แก่	ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	คณะกรรมการ	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า

และเจ้าหนี้	คู่แข่ง	สังคมและสิ่งแวดล้อม	และหน่วยงานทางการ 

ที่ก�ากับดูแล	 ทั้งนี้	 กลุ่มธนชาตได้ส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วม

เก่ียวกับประเด็นที่มีความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	 ๆ	 

อย่างสม�่าเสมอ	 และได้น�าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้

ประกอบการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนด้วย

 ตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

  ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนอง

ผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุน

•

•

•

•

•

•

•

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเป ิด เผยผลการด� า เนินงาน 

รายไตรมาส	และรายงานประจ�าปี

การประชุมนักวิเคราะห์

การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลทางเว็บไซต์

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การเปิดเผยสารสนเทศ

•

•

•

•

•

•

มีผลการด�าเนินงานที่ดี	มกีารเตบิโต

อย่างยัง่ยนืและมัน่คง

มีการจ่ายปันผลอย่างสม�่าเสมอ 

ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

มกีารบริหารจดัการความเส่ียงอย่าง

มีประสิทธิภาพ

มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

มีการด�าเนินกิจการอย่างโปร่งใส

สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทันเวลา

•

•

•

•

•

เปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใส	 

เป็นไปตามเกณฑ์ทางการก�าหนด

มกีารด�าเนนิธุรกิจทีรั่ดกุม	ทมีงาน 

มคีวามรู้ความสามารถ	รอบคอบ 

ภายใต้การบริหารจดัการความ

เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

แส ว ง ห า ก า ร ล ง ทุ น ที่ ใ ห  ้

ผลตอบแทนที่คุ ้มค ่าให ้ กับ 

ผู้ถือหุ้น

เชิญชวนผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุม 

สามญัประจ�าปี	และเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุน้	ซักถาม	แสดงความ

คิดเห็น

ผู้บริหารระดับสูงให้ข้อมูลกับ

นักลงทุน

คณะกรรมการ •

•

•

การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�า 

ทุกเดือน

การขอข้อมูลจากผู้บริหารโดยตรง

การประชุมเฉพาะคณะกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

•

•

ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือ่ง	 

มกีารรับมอืและปรับตวัภายใต้ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	เป็นอย่างดี

ได้รับข้อมลูประกอบการประชุมก่อน

การประชุมในเวลาทีเ่หมาะสม

•

•

รวบรวมและน�าเสนอหลกัสูตร

อบรมหรือสัมมนาทีเ่หมาะสม

มีการส่งข้อมูลการประชุมให้

คณะกรรมการในเวลาทีเ่หมาะสม
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  ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนอง

• การให้ข้อมูลกรรมการผ่านช่องทาง

ต่าง	ๆ	เช่น	อีเมล	/	ระบบ	Diligent	

Boards	 ได้แก่	 เอกสารประกอบ 

การประชุม	/	คู่มือกรรมการ	ซึ่งเป็น 

กฎเกณฑ์ทางการทีก่�ากับดแูล	ตลอดจน 

นโยบายภายในทีเ่ก่ียวข้อง

•

•

•

สามารถเข้าถึงข้อมลู	ข่าวสารต่าง	ๆ 	 

ได้ทันต่อเหตุการณ์

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

การด�าเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

และค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย

•

•

•

•

รายงานข ้อมูลข ่าวสารของ 

กลุ่มธนชาตให้รับทราบอย่าง 

ทันท่วงที	

อ�านวยความสะดวกในด้าน 

ต่าง	ๆ	อย่างครบถ้วน

จดัให้มรีายงานผลการด�าเนนิงาน 

เป็นประจ�า	รวมถึงมกีารจดบนัทกึ

และจัดท�ารายงานการประชุม

เป็นลายลักษณ์อักษร	 ที่แสดง

ความเหน็กรรมการอย่างครบถ้วน

มีการติดตามการด�าเนินงาน

ตามความเห็นกรรมการ

พนักงาน •

•

•

•

•

•

•

การประชุมพนักงานเพ่ือส่ือสาร

นโยบายและข่าวสาร

การส�ารวจความคิดเห็นพนักงาน

การประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ในองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประขุมคณะกรรมการสวัสดกิาร

การลงนามในแบบยืนยันการยอมรับ

ปฏบิตัติามการไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ต่อกลุ่มธนชาต	 รวมถึงการจดัท�าแบบ

ประเมนิตนเองด้านธรรมาภบิาล	 และ

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

การส่ือสารข้อมูลภายในผ่านระบบ	

Intranet

•

•

•

•

•

•

•

•

โอกาส	 และความก้าวหน้าในอาชีพ

การงาน

ค่าตอบแทน	 สวัสดิการที่เป็นธรรม 

อยู ่ในระดับเหมาะสมกับผลการ

ประเมนิการปฏบิตังิาน	และสอดคล้อง 

กับสภาพเศรษฐกิจและสงัคม

การเตบิโตขององค์กร

พนักงานทุกคนมีส่วนส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนองค์กร

การรับฟังความคดิเห็นของพนกังาน

การมรีะบบงานทีส่นบัสนนุการท�างาน

อาชีวอนามยัในสถานทีท่�างาน	 และ 

อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

เพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถของ

พนักงานผ่านการเปิดโอกาสให้

พนักงานได้เข้าฝึกอบรม	 สัมมนา 

พัฒนาทักษะในด้านที่เกี่ยวข้อง

•

•

•

•

•

•

•

ส่งเสริมให้พนกังานเข้าฝึกอบรม

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้	 และสร้าง 

โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ

ปฏบิตักัิบพนกังานอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน

ทบทวนค่าตอบแทนให้สอดคล้อง 

กับผลการด�าเนนิงานของบริษัท	

อย่างเป็นธรรม

ทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่ง

จัดหาระบบงานเพ่ือสนับสนุน

การท�างานให้เหมาะสมและ

สอดคล ้องกับเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป

จัดให้สถานที่ท�างานมีสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสม	 และมี

อาชีวอนามัยที่ดี

เปิดเผยผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทให้พนักงานรับทราบ
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ลูกค้า        •

•

•

•

•

•

•

•

การส่งอีเมลแจ้งข้อมูลลูกค้า

การเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า

พนักงานมีการบริหารความสัมพันธ์

ลูกค้า

การมส่ืีอประชาสมัพันธ์ให้ข้อมลูเก่ียว

กับผลิตภัณฑ์และบริการ

การส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้า

ช่องทางร้องเรียนการใช้บริการ

การสื่อสารทางดิจิทัล

การให้บริการผ่านช่องทางสาขา

•

•

•

•

•

•

ผลติภณัฑ์และบริการหลากหลาย	

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

ให้ข้อมูล	และให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริกาอย่าง

ครบถ้วน	 เหมาะสม	 และรวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์

สินค้าและบริการมีราคาเหมาะสม

และเป็นธรรม	 ได้รับผลตอบแทน 

ที่คุ้มค่า

รักษาความลับของลูกค้า	 และมี

ความโปร่งใสในการด�าเนนิกิจการ

การให้บริการที่มีความสะดวกและ

รวดเร็ว	

มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก

โรคโควิด	19

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้มคีวามหลากหลาย	ตอบโจทย์ 

ความต้องการของลูกค้า

Market	Conduct

ฝึกอบรมพนกังานเพ่ือให้บริการ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

เป็นระยะ	

มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน	 

และจัดการประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่

ลูกค้าร้องเรียนมาอย่างชัดเจน 

และเหมาะสม

ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ พ นั ก ง า น ม ี

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ยึดมั่นคุณธรรม	จริยธรรม	และ

จรรยาบรรณ

ประกาศนโยบายความปลอดภยั 

ทางไซเบอร์	 และนโยบายข้อมลู 

ส่วนบุคคล

ใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธภิาพ 

เพ่ือความรวดเร็ว	 ปลอดภัย	

และลดต้นทุน

จดัให้มมีาตรการบรรเทาผลกระทบ 

จากโรคโควิด	19

คู่ค้าและเจ้าหนี้ •

•

•

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเมล

การประชุมหารือแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

อย่างสม�่าเสมอ

การท�าสัญญาระหว่างกัน

คู่ค้า คู่ค้า

•

•

•

มธีรรมาภบิาลในการด�าเนนิธรุกิจ

ท�าการค้าอย่างเป็นธรรม

มีนโยบายและระเบียบวิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน

•

•

•

การทบทวนและปรับปรุง	นโยบาย

และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศนโยบายให้ก�ากับดูแล

กิจการที่ดีให้รับทราบ

จดัให้มรีะบบการจดัเก็บข้อมลู

ของคู่ค้าอย่างปลอดภัย

เจ้าหนี้ เจ้าหนี้

•

•

•

ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตาม

ก�าหนด

มีการปฏิบัติตามข้อสัญญาต่อกัน

อย่างเคร่งครัด

เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

•

•

•

ก�าหนดแผนบริหารจัดการ

สภาพคล่องทางการเงิน

ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ตามก�าหนด

ให้ข้อมลูข่าวสารทีถู่กต้อง	ครบถ้วน	

ตามรอบระยะเวลา	 หรือที่ตาม

ร้องขอ
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คู่แข่ง • การประชุมผ่านทางสมาคมของแต่ละ

ธุรกิจ

•

•

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

•

•

•

การก�าหนดให้เป็นหนึง่ในหลกัการ

ในการด�าเนนิธรุกิจของกลุม่ธนชาต

ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จและแข ่ ง ขั น 

ด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 

ไม่ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งคู่แข่ง

ทางการค้า

มีการสร้างความร่วมมือต่อกัน

เพ่ือพัฒนาอตุสาหกรรมในภาพรวม 

ของภาคธุรกิจ

สังคมและ    

สิ่งแวดล้อม

•

•

การลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหา	

ความต้องการของชุมชน

การประชุม	 ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ	 และเอกชน	 ที่ต้องการส่ง

เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

•

•

•

•

มกีารให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน

มกีารส่งเสริม	สนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือ 

สังคมต่างๆ

มกีารพัฒนาแนวทางการดแูล	รักษา 

ส่ิงแวดล้อมทั้งภายในส�านักงาน

และชุมชน

มส่ีวนร่วมในการช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคโควิด	19

•

•

•

•

•

•

ด�าเนินโครงการให ้ความรู  ้

ทางการเงินแก่เยาวชน

สร้างความตืน่ตวั	และตระหนกัถึง 

ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิด 

ในชุมชน	รวมถึงช่วยด�าเนนิการ

แก้ไข

สนับสนุนงบประมาณ	 และ

ด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคมต่าง	ๆ

มีการจัดตั้งมูลนิธิธนชาตเพื่อ

สังคมไทยข้ึน	เพ่ือเป็นกลไกส�าคญั 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนิน

กิจกรรมทางสังคม

สนับสนุนโครงการป้องกันและ

ช่วยเหลอืสถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคโควิด	19

มส่ีวนร่วมในการลดและควบคมุ

การใช้พลังงานอันมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานทางการที่

ก�ากับดูแล

•

•

การเปิดเผยข้อมูลและรายงานตาม

เกณฑ์ทางการที่ก�าหนด

การหารือแนวทางการก�ากับดูแล	

หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจน

การขออนุญาตในเรื่องต่าง	ๆ	

• พนักงานมีความรู ้ความเข ้าใจ 

กฎเกณฑ์ทางการ	และด�าเนนิการให้ 

บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	

ระเบียบ	 ข้อบังคับของทางการที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง

•

•

มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	

ข้อบงัคบัของทางการ	 ครบถ้วน	

ถูกต้อง	

เปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงาน

ทางการตามรอบระยะเวลา 

ที่ก�าหนด
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนอง

•

•

การแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับ 

ร ่างกฎเกณฑ์ทางการที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงใหม่

การเข้าร่วมอบรม	สัมมนา	เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจและมคีวามชัดเจนในเกณฑ์ 

ทางการหรือแนวทางที่ต้องปฏิบัติ

•

•

•

บริษัทสนบัสนนุและให้ความส�าคญั

ในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน

มีการเป ิดเผยข ้อมูลที่ ชัดเจน	

สามารถตรวจสอบได้

การให้ความร่วมมือและสนับสนุน

การท�างานของหน่วยงานทางการ 

ที่ก�ากับดูแล

•

•

•

พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย

การก� า กับดู กิจการที่ ดีและ

จรรยาบรรณธรุกิจ	และนโยบาย 

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ให้ความร่วมมือและสนับสนุน

การท�างานของหน่วยงานทางการ 

ที่ก�ากับดูแล

เข้าร่วมกิจกรรม	การอบรม	หรือ

สัมมนา	 ที่หน่วยงานทางการที่

ก�ากับดูแลจัดขึ้น

 การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ได้ท�าการประเมนิประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืเพ่ือ 

ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่มีความส�าคัญต่อ 

กลุม่ธนชาตและผูม้ส่ีวนได้เสีย	โดยมกีระบวนการประเมนิประเดน็

ส�าคัญด้านความยั่งยืน	4	ขั้นตอน	ได้แก่

 1. การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

	 	 ด�าเนินการระบุและพิจารณาประเด็นส�าคัญด้านความ 

	 	 ยั่งยืนต่าง	ๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธนชาต

 2. การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

	 	 ด�าเนินการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการ 

	 	 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เพ่ือ 

	 	 น�ามาจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

 3. การตรวจสอบประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

	 	 ด�าเนินการส่ือสารให้ทุกธุรกิจในกลุ่มธนชาตได้รับทราบ	 

	 	 เพื่อตรวจสอบประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน	 รวมถึง 

	 	 น�าเสนอคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และ 

	 	 บรรษัทภิบาล	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติประเด็นส�าคัญ	 และ 

	 	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อรับทราบ

 4. การทบทวนประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

	 	 ด�าเนินการพิจารณาทบทวนประเด็นส�าคัญผ่านการ 

	 	 มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสียอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่พฒันา 

	 	 การด�าเนินการด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพและ 

	 	 ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนปี 2564

	 1.	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 2.	 การบริหารความเสี่ยง

	 3.	 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและผลการด�าเนินงาน

	 4.	 การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน

	 5.	 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล 

	 	 ส่วนบุคคล

	 6.	 การเคารพสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

	 7.	 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

	 8.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 9.	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
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	 โดยในปี	2564	กลุ่มธนชาตสามารถระบุประเด็นส�าคัญด้าน

ความยั่งยืนได้รวม	9	ประเด็น

ระดับความส�าคัญ/ผลกระทบต่อธุรกิจ
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ล�าดับประเด็นส�าคัญ ตัวชี้วัด ขอบเขตภายใน ขอบเขตภายนอก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี •

•

การร้องเรียนการไม่ปฏบิตัติามการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี

ประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทุกหน่วยงาน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล

การบริหารความเสี่ยง • ด�าเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้เพดานความเส่ียง 

ที่ก�าหนด

ทกุหน่วยงาน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า

คู่ค้าและเจ้าหนี้

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและ

ผลการด�าเนินงาน

•

•

จ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบาย

ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทุกหน่วยงาน ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า

คู่ค้าและเจ้าหนี้

การส ่งเสริมนวัตกรรม

ทางการเงิน

• มกีารออกแบบ	คดิค้นนวัตกรรมใหม่	ๆ 	อยูเ่สมอ 

สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

คู่ค้าและเจ้าหนี้

ความปลอดภยัทางไซเบอร์ 

และการป ้องกันข ้อมูล 

ส่วนบุคคล

•

•

ไม่มข้ีอร้องเรียนการละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล

ปฏิบัติตามนโยบาย

ทุกหน่วยงาน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า

คู่ค้าและเจ้าหนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน

และความหลากหลาย

• ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	

การใช้แรงงานเด็ก	การใช้แรงงานบังคับ

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

คู่ค้า

การปฏบิติัต่อพนักงานอย่าง 

เท่าเทียมและเป็นธรรม

• ไม่เอือ้ประโยชน์หรือลดิรอนสิทธขิองพนกังาน 

อย่างไม่เป็นธรรม

ทุกหน่วยงาน ลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม • ด�าเนินโครงการที่ส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

ทุกหน่วยงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 

ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

•

•

มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

ต่าง	ๆ	

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนร่วมต่อ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

ทุกหน่วยงาน คู่ค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม
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 ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

 มิติด้านเศรษฐกิจ

 1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 การก�ากับดแูลกิจการทีด่ตีามมาตรฐานสากล	จะเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันของกิจการ	 และท�าให้บริษัทในกลุ่มธนชาต	

เป็นที่ยอมรับมากข้ึนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 ซ่ึง 

เป็นปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ในการบรรลเุป้าหมายทางธรุกิจ	และ

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทในกลุ่มธนชาต	 รวมถึงสร้าง

ความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 อีกทั้งยังสะท้อนถึง 

ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ให้เป็นที่ยอมรับตาม

มาตรฐานสากล

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ	เป็นลายลักษณ์อักษร	และถือเป็น 

กรอบในการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากร	พร้อมทั้งก�าหนดให้บริษัท

ในกลุ่มธนชาตน�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและ

เพียงพอกับลกัษณะของธรุกิจ	โดยยดึมัน่ในคณุธรรม	ความซ่ือสัตย์

สุจริต	และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 

ซ่ึงจะมีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ

จรรยาบรรณเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 มีหน้าที่ก�ากับ	 ดูแล	 และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	 เป็นไปตามกลยุทธ์	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ข้อบังคับ	 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึง 

ควบคมุและดแูลให้กลุม่ธนชาต	มกีรอบการก�ากับดแูลความเสีย่งทีด่	ี 

มกีระบวนการตรวจสอบ	ระบบการควบคมุภายใน	การบริหารความเส่ียง	 

และการก�ากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ	 และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ธรุกิจในปัจจบุนัและอนาคต	เพือ่ให้การด�าเนนิงานของ 

กลุ่มธนชาต	บรรลุตามนโยบาย	เป้าหมาย	และแผนธุรกิจที่วางไว้	

ตลอดจนตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วย	

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร	3	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร	6	คน	 

(เป็นกรรมการอสิระ	4	คน)	โดยเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูห้ญงิ	3	คน	ซ่ึง 

กรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่าน	ต่างมคีวามรู้	ความสามารถทีห่ลากหลาย	 

ทัง้ความรู้ความสามารถในธรุกิจทีบ่ริษัทฯ	ด�าเนนิการอยู	่และทีเ่ก่ียวข้อง	 

ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน

ในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า	

โดยในปี	2564	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม	

13	ครั้ง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มหีน้าทีก่�ากับ	ดแูล	และตดิตามให้การ 

ด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	เป็นไปตามกลยทุธ์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	 

ข้อบังคับ	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งในเร่ือง

ขนาด	องค์ประกอบ	สัดส่วนกรรมการอสิระทีเ่หมาะสม	และดแูลให้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย	ทัง้ 

ในด้านทกัษะประสบการณ์	ความสามารถ	และคณุลกัษณะเฉพาะด้าน	 

ตลอดจนเพศและอายุ	 ที่จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายหลกัขององค์กร	ตลอดจนมหีน้าทีก่�ากับดแูลให้การสรรหา 

และคดัเลอืกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง	มกีระบวนการทีโ่ปร่งใส 

และชัดเจน	เพ่ือให้มคีณุสมบตัสิอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่�าหนดไว้	 

และมัน่ใจได้ว่าองค์ประกอบและการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เอือ้ต่อการใช้ดลุพินจิในการตดัสินใจอย่างมอีสิระ	ในการนี	้ 

บริษัทฯ	 ยงัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพือ่รับการพจิารณา 

เลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีอกีด้วย	

	 ทัง้นี	้เพ่ือด�าเนนิการให้การก�ากับดแูลกิจการบรรลวัุตถุประสงค์				 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม	4	คณะ	ได้แก่	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	 

และบรรษัทภบิาล	คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง	และคณะกรรมการ 

บริหาร	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	คน	โดยทุกคน 

	 	 เป็นกรรมการอิสระ	 มีหน้าที่ในการสอบทานรายงาน 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



  ทางการเงนิ	ก�ากับ	ดแูลให้บริษัทฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน	 

	 	 และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการ 

	 	 ปฏบิตังิานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ 

  ของทางการ	โดยในรอบปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 ได้จดัให้มกีารประชุมร่วมกับฝ่ายจดัการ	 ผูบ้ริหารระดบัสูง 

	 	 จากกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง	 และผู้สอบบัญชีตามก�าหนด 

	 	 วาระรวม	13	ครั้ง

 2.	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาล 

  คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาล	 

	 	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	ซ่ึงเป็นกรรมการอสิระ	 

  2	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร	1	คน	มหีน้าทีห่ลกั 

	 	 ดังนี้

	 	 •	 สรรหาและคัดเลือกบุคคล	 เสนอรับแต่งตั้งเป็น 

	 	 	 กรรมการบริษัทฯ	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

   ต่าง	ๆ 	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และผูบ้ริหารในต�าแหน่ง	 

   ตัง้แต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป	รวมทัง้ดแูลให้ 

	 	 	 คณะกรรมการมีจ�านวนและโครงสร้าง	 ตลอดจน 

	 	 	 คุณสมบัติ	ความรู้ความช�านาญที่เหมาะสม	ในการ 

	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 และสอดคล้องกับ 

	 	 	 กลยุทธ์องค์กร	

  • ก�าหนดค่าตอบแทน	และการทบทวนอตัราค่าตอบแทน 

   ทีจ่่ายแก่กรรมการบริษัทฯ	กรรมการในคณะกรรมการ 

	 	 	 ชุดย่อยต่าง	 ๆ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ให้อยู ่

	 	 	 ในระดับที่เหมาะสม

	 	 •	 ด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล	ทบทวน	 เสนอ	และ 

	 	 	 ติดตามการด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแล 

   กิจการทีด่	ีตามจรรยาบรรณ	กฎระเบยีบ	และแนวปฏบิตั	ิ 

   พิจารณาผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ 

	 	 	 บริษัทฯ	รวมถึงติดตามความเพียงพอของหลักการ 

	 	 	 เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในส่วนที่เก่ียวกับการ 

	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน			

	 	 โดยในปี	2564	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 และบรรษัทภิบาล	ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม	4	ครั้ง

 

	 3.	 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

	 	 คณะกรรมการก�ากับความเสีย่งมกีรรมการจ�านวน	5	คน	 

	 	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 2	 คน	 กรรมการที่ไม่เป็น 

	 	 ผูบ้ริหาร	1	คน	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร	1	คน	และผูบ้ริหาร 

	 	 ทีด่แูลทางด้านการบริหารความเสีย่ง	1	คน	โดยมปีระธาน 

	 	 เป็นกรรมการอิสระ	 มีหน้าที่ในการเสนอนโยบายการ 

	 	 บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	วางกลยุทธ์ในการบริหาร 

	 	 ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ 

	 	 เสี่ยงของบริษัทฯ	 ทบทวน	 สอบทานความเพียงพอของ 

  นโยบายและประสิทธผิลของกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง 

  โดยรวม	โดยในปี	2564	คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง	 

	 	 ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม	12	ครั้ง	

	 4.	 คณะกรรมการบริหาร 

	 	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	 กรรมการบริหาร 

	 	 จ�านวน	 3	 คน	 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานให้เป็น 

	 	 ไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	งบประมาณ	และแผนงานที ่

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ	ภายใต้การบริหารจัดการ 

	 	 ความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	 โดยในปี	 2564	 

	 	 คณะกรรมการบริหาร	ได้มกีารประชุมทัง้ส้ินรวม	12	คร้ัง

	 โดยสามารถศกึษารายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ทีห่วัข้อ	2.6	นโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจรรยาบรรณ

 การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น 

	 ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น	 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญ

กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และยึดถือเป็นหลักการส�าคัญ

ในการด�าเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ	กลุ่มบุคคล	หรือบุคคล 

ทีม่ส่ีวนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่พึงได้รับ	ไม่ว่าทางตรง	 

หรือทางอ้อมจากการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ	 และพร้อมที่จะ

ร่วมมือ	 และสนับสนุนภาครัฐ	 และภาคเอกชนในการต่อต้านการ

คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ	 กลุ่มธนชาตจึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนภายใต้โครงการ	CAC	ด้วยการแสดงเจตนารมณ์	

และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ	 CAC	 ตั้งแต่ปี	 2557	 และ 

ในไตรมาสที่	 3	 ของปี	 2563	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต

ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก	 คร้ังที่	 2	 โดยกลุ่มธนชาต 

ได้ก�าหนด	 “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน”	 มาตรการ	 ข้ันตอน	

และกระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือให้พนักงานทุกคน 

ในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ

	 ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้จดัท�าหนงัสือแจ้งคูค้่า	ตวัแทนทางธรุกิจ	 

ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันด้วยการงดการให้	 และรับของขวัญ	

ของก�านัล	 เพ่ือแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงแนวปฏิบัติของ 

บริษัทฯ	 และขอความร่วมมือในการช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	โดยจัดส่งในรูปแบบของจดหมาย	จดหมาย

อเิลก็ทรอนกิส์	ให้คูค้่า	ตวัแทนทางธรุกิจ	ทัง้ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	 ในช่วงเดือนธันวาคม	 2564	 -	 31	 มกราคม	 2565	 

บริษัทฯ	และบริษัทในกลุม่ธนชาตยงัได้มกีารประกาศให้สาธารณชน

รับทราบเรื่อง	 การงดให้และงดรับของขวัญและของก�านัลต่าง	 ๆ	
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(No	 Gift	 Policy)	 เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่าง 

ไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	โดยโครงการ	CAC	ได้มอบตราสัญลักษณ์	No	Gift	 

Policy	 ทีอ่อกแบบเฉพาะส�าหรับบริษัททีผ่่านการรับรองจากโครงการ	 

CAC	ให้กับบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มธนชาต	โดย	บริษัทฯ	และ

บริษัทในกลุ่มธนชาตได้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านระบบ

อินทราเน็ตและเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทแล้ว

	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในทุกระดับของบริษัทฯ	 ลงนาม 

ในแบบยืนยันการยอมรับปฏิบัติตามการไม่แสวงหาผลประโยชน์

ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มธนชาต	 ซ่ึงเป็นการ 

ยอมรับปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี คูม่อืจรรยาบรรณ		 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ	

และการใช้ข้อมูลภายใน	มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	สารจาก

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	ระเบยีบการ

แจ้งเบาะแส	 การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน		

ระเบียบการให้	 รับ	 ของขวัญ	 ของก�านัล	 การเลี้ยงรับรอง	 หรือ 

ผลประโยชน์	รวมทัง้ระเบยีบอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	และไม่กระท�าการใด 

ทีเ่ป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธรุกิจทีขั่ดแย้งทางผลประโยชน์	

(Conflict	 of	 Interest)	 ต่อกลุ่มธนชาต	 ทั้งนี้	 มีการจัดท�าแบบ 

ประเมนิตนเองส�าหรับพนกังานทกุคนในบริษัทฯ	 เพ่ือเป็นการทบทวน	 

ทดสอบ	และวัดระดบัความรู้	ความเข้าใจในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 

การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	และประสานงาน 

ให้แต่ละบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 มีการด�าเนินการเช่นเดียวกัน 

เป็นประจ�าทุกปี

 การรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 

	 ส�าหรับการร ้องเรียนเร่ืองเก่ียวกับการทุจริตหรือการ 

คอร์รัปช่ัน	กลุม่ธนชาตได้เปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะ 

ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	 โดยสามารถแจ้ง 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร	ผ่านทางจดหมายหรืออเีมล	หรือแจ้งโดยวาจา

ทางโทรศพัท์			ทัง้นี	้บริษัทฯ	ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	 

www.thanachart.co.th	หัวข้อ	แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น	

หรือที่อีเมล	 Anticorruption@thanachart.co.th	 ซ่ึงมีสายงาน 

ตรวจสอบภายในเป็นผูพิ้จารณาและรับผดิชอบ	โดยบริษัทฯ	มนีโยบาย 

และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	ดังที่กล่าวไว้ในเรื่องการเปิดเผย 

เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	 ซึ่งจะมี 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดแนวทางการคุ้มครอง 

ผูม้ส่ีวนได้เสียในการร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทจุริต

และการคอร์รัปช่ันไว้อย่างชัดเจน	โดยจะมแีผนงานตดิตามจ�านวน

เรื่องร้องเรียนเป็นประจ�าทุกปี	

	 นอกจากช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	และอีเมลข้างต้น	สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่

	 ผู้บริหารสายงานตรวจสอบ

	 ที่อยู่	444	อาคาร	เอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17

	 ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

	 กรุงเทพมหานคร	10330

2562 2563 2564

จ�านวนบริษัทในกลุ่มทั้งหมด* 19 17 18

จ�านวนบริษัทในกลุ่มที่เป็นสมาชิก	CAC* 14 11 11

จ�านวนเรื่องการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น n.a. n.a. 37

*	บริษัทอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ	CAC	เป็นบริษัทในกลุ่มที่ด�าเนินธุรกิจและก�ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานของบริษัทฯ	

	 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ	2.6	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจรรยาบรรณ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 2. การบริหารความเสี่ยง

	 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 จะช่วยให้กลุ่มธนชาตรับมือกับ

ความเส่ียงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสมและทันท่วงที	 อันจะ 

น�าไปสู่ความเช่ือมัน่ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ส่งผลให้กลุม่ธนชาต

สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซ่ึงได้ก�าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้พนักงาน

ได้ถือปฏิบัติตาม	และยังได้ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	4	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การระบุถึงลักษณะ

ของความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง		2)	การพัฒนาเคร่ืองมอืและ

แบบจ�าลอง	 (Model)	 ที่เหมาะสมส�าหรับวัดค่าความเสี่ยง	 และ

การประเมินความเสี่ยง	3)	การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที ่

ยอมรับได้	 และ	 4)	 การติดตามสถานะความเส่ียงเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

	 โดยบริษัทฯ	ได้จดัให้มคีณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ที่ก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ

บริหารและดูแลความเส่ียงที่ครอบคลุมความเส่ียงในทุกด้าน	

สามารถดรูายละเอยีดได้ทีส่่วนที	่1.2	การบริหารจดัการความเส่ียง

	 ส�าหรับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	กลุ่ม 

ธนชาต	 ตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบอันเกิดข้ึนจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	โดยให้ความส�าคัญ 

ทั้งความปลอดภัยของพนักงานทุกบริษัทในกลุ่มธนชาต	 รวมถึง 

สภาวะเศรษฐกิจ	 ความผันผวนทางการเงินการธนาคาร	 การให้

บริการกับลกูค้าและคูค้่าต่าง	ๆ 	หรือผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

กับธุรกิจในทกุแง่มมุ	โดยสรุปภาพรวมการบริหารจดัการความเส่ียง

และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ได้ดังนี้

 

 1) มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของพนักงาน

  1.1)	บริษัทในกลุ ่มธนชาต	 มีการก�าหนดมาตรการ 

   ของหน่วยงานในการเฝ้าระวัง	 ตรวจสอบ	 และ 

	 	 	 ติดตาม	 โดยปรับการท�างานเป็นรูปแบบ	 Hybrid	 

	 	 	 Working	 กล่าวคือ	 มีการจัดสรรการเข้าท�างาน 

	 	 	 สลับกับการ	Work	 from	Home	 ตามช่วงเวลาที ่

	 	 	 เหมาะสม	 ตามแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

	 	 	 พนักงาน	 เพ่ือลดความหนาแน่นในสถานที่ท�างาน	 

	 	 	 โดยพิจารณาจากความจ�าเป็นของงาน	 ซ่ึงจะต้อง 

	 	 	 ไม่กระทบต่อลูกค้าและบริษัทฯ

	 	 1.2)	มีการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และจัดหา	 ให้พนักงาน 

	 	 	 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด	19	อย่างรวดเร็ว	

	 	 1.3)	จดัท�ามาตรการควบคมุอย่างเคร่งครัด	เช่น	จดัประชุม	 

	 	 	 ผ่าน	MS	Teams	หรือระบบการประชุมทางโทรศพัท์	 

	 	 	 (Teleconference)	 เท่านั้น	 งดจัดประชุมแบบ	 

	 	 	 Face-to-face	 และหากพนักงานมีความจ�าเป็น 

	 	 	 ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริษทั	จะต้องด�าเนินการ 

   ตรวจวัดอณุหภมูก่ิอนเข้าอาคาร	สวมหน้ากากอนามยั	 

	 	 	 ฯลฯ	อย่างเคร่งครัด

 2) มาตรการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ส�านักงาน

	 	 2.1)	มีการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหถูมิก่อนเข้าอาคาร 

	 	 	 ส�านกังานและการจดัจดุบริการแอลกอฮอล์กระจาย 

	 	 	 อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสมโดยรอบส�านกังาน	รวมถึง 

	 	 	 ให้มกีารอบโอโซนฆ่าเช้ือโรคเป็นระยะทัว่ทกุบริเวณ 

	 	 	 ของพื้นที่ท�างาน

	 	 2.2)	จัดให้มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก 

	 	 	 ทีเ่ข้ามาปฏบิตัหิน้าทีห่รือตดิต่อกับส�านกังาน	โดยจะ 

   ต้องด�าเนนิการคดักรองตรวจวัดอณุหภมู	ิและสวมใส่ 

	 	 	 หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

 3) มาตรการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจต่าง ๆ

	 	 3.1)	ในธุรกิจการให้สินเช่ือ	 บริษัทมีความระมัดระวัง	 

	 	 	 พิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้า 

	 	 	 อย่างรัดกุมรอบคอบตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงม ี

	 	 	 ความไม่แน่นอน	 โดยได้ประเมินสถานการณ์และ 

	 	 	 ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	 

	 	 	 เพื่อใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้สินเช่ือแก ่

	 	 	 ลูกค้า

	 	 3.2)	มีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ 

	 	 	 ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	 

	 	 	 โดยการพักช�าระหนี	้การขยายระยะเวลาผ่อนช�าระ	 

	 	 	 และการรีไฟแนนซ์	 ตามความจ�าเป็นและความ 

	 	 	 เหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย	 เพื่อช่วยเหลือและ 

	 	 	 ป้องกันลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวไม่ให้กลายเป็นลูกหนี้ 

	 	 	 ด้อยคุณภาพในอนาคต

	 	 3.3)	ผู้บริหารระดับสูงของทุกบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ม ี

	 	 	 การประชุมหารือกันอย่างสม�า่เสมอเพ่ือประเมนิและ 

	 	 	 ทบทวนแผนงานต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และรายงานความคืบหน้าต่อ 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย 

	 	 	 อย่างต่อเนื่อง
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 3. ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและผลการด�าเนินงาน

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่	 (Holding	 

Company)	ของกลุม่ธนชาต	ทีด่�าเนนิธรุกิจทางการเงนิทีห่ลากหลาย	 

ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง	 ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต	 

ธรุกิจหลกัทรัพย์	ธรุกิจบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ	ธรุกิจการให้สินเช่ือ 

ที่มีหลักประกัน	 และธุรกิจการลงทุน	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังถือหุ้น	 

ธนาคารทหารไทยธนชาต	และ	บมจ.	เอม็บเีค	ในสัดส่วนทีม่ส่ีวนร่วม 

ในการด�าเนินธุรกิจ	 ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นที่มี 

ต่อบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงได้มีการจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็นผลตอบแทน

ให้กับผูถื้อหุน้มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2545	โดยบริษัทฯ	มนีโยบาย 

การจ่ายเงินปันผลด้วยการพิจารณาถึงผลประกอบการและ 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	จึงเห็นได้ว่า	บริษัทฯ	มีการ

รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพ่ิมข้ึนมาอย่างสม�่าเสมอ	

แต่อย่างไรก็ตาม	ในปี	2564	ธุรกิจต่าง	ๆ	ยังคงได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคโควิด	 19	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ 

ธนาคารพาณิชย์	และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	ซึ่งบริษัทฯ	 

มีเงินลงทุนหลักอยู่ในธุรกิจดังกล่าว	 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได ้

รับผลกระทบตามมา	อีกทั้งในปี	2563	บริษัทฯ	มีก�าไรจากการขาย 

เงินลงทุนใน	บจ.	อายิโนะโมะโต๊ะ	ซึ่งเป็นก�าไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว	 

ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาตในปี	 2564	 ปรับตัว 

ลดลงจากปีก่อน	แต่อย่างไรก็ตาม	ธรุกิจอืน่	ๆ 	ทีบ่ริษัทฯ	ลงทนุยงัม ี

ผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ	 ซ่ึงเป็นผลส�าเร็จของการด�าเนิน

กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงทีส่อดคล้องไปตามกลยทุธ์การเตบิโต

ของบริษัทฯ	 โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านฐานะการเงินให้กับ

บริษัทย่อยต่าง	ๆ 	และสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกิจของทกุบริษัทฯ	ย่อย

ให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง	 รวมทั้งจะมีการพิจารณาเพิ่มการลงทุน 

ใหม่	ๆ	และการประกอบธรุกิจทีม่คีวามเช่ียวชาญในเชิงรุกมากยิง่ข้ึน	 

ตลอดจนขยายเครือข่ายธรุกิจของบริษัทในกลุม่	เพ่ือสร้างผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 โดยมีรายละเอียด 

การจ่ายเงินปันผลตามตาราง

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ผลการด�าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ก�าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบริษัทฯ	(งบการเงนิรวม)	(ล้านบาท) 7,001 7,839 10,807 6,669 5,287

ก�าไรต่อหุน้	(งบการเงนิรวม)	(บาท) 6.01 6.74 9.43 6.26 5.04

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้	(บาท)	ส�าหรับผลการด�าเนนิงานของปี 2.20 2.60 7.00 3.00 3.00

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสุทธ	ิ(งบการเงินรวม)	(ร้อยละ) 37 38 73 47 60

หมายเหตุ 1)	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีก�าไรจากการขายธนาคารธนชาต	ให้กับธนาคารทหารไทย	เพื่อให้เกิดการควบรวมกันระหว่าง	2	ธนาคาร	และ	บริษัทฯ	 

	 	 	 มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตรา	4.00	บาทต่อหุ้น	และจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานปกติในอัตรา	3.00	บาทต่อหุ้น	

	 	 2)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา	3.00	บาทต่อหุ้น	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผล 

	 	 	 ระหว่างกาล	ประจ�าปี	2564	ในอัตรา	1.20	บาทต่อหุ้น	ไปแล้วเมื่อวันที่	28	กันยายน	2564	
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 4. การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน

	 กลุม่ธนชาต	ให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวัตกรรม

ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน ์

ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

	 1.	 ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม 

 	 ให้เกิดนวัตกรรมและดแูลให้ฝ่ายจดัการน�าไปเป็นส่วนหนึง่ 

  ในการทบทวนกลยุทธ	์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ 

	 	 ด�าเนินงานและติดตามผลการด�าเนินงาน

	 2.	 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กิจการ 

	 	 ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซ่ึง 

	 	 ครอบคลุมการก�าหนดรูปแบบธุรกจิ	(Business	Model)	 

	 	 วิธคีดิ	มมุมองในการออกแบบ	การพัฒนาผลติภณัฑ์และ 

  บริการ	การวิจยัและกระบวนการท�างาน	รวมทัง้การร่วมมอื 

  กับคู่ค้า

 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

	 กลุม่ธนขาตให้ความส�าคญักับการพัฒนาผลติภณัฑ์และบริการ 

ให้ตอบสนองความต้องการในชีวิตยุคดิจิทัล	มีการปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการอย่างทันเหตุการณ์	 เพ่ือ 

ช่วยให้กลุม่ลกูค้ารับมอืกับสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ของสภาวะเศรษฐกิจ

ได้อย่างทันท่วงที	 เช่น	 สินค้าและบริการด้านประกันภัย	 ที่กลุ่ม

ลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคนิวนอร์มอล	 

ที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ตั้งแต่

ต้นปี	 2563	 รูปแบบชีวิตของผูค้นส่วนใหญ่ต้องถูกจ�ากัดการใช้ชีวิต 

ให้ท�างานจากที่บ้าน	หรือ	Work	from	Home	การเดินทางจะต้อง 

ปฏบิตัภิายใต้เงือ่นไขและมาตรการทางสาธารณสุขเมือ่อยูใ่นทีชุ่มชน	 

ท�าให้การใช้รถมีความจ�าเป็นน้อยลง	 ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน 

ต้องมีการวางแผนมากขึ้น	 ขณะเดียวกันก็มีผู้ได้รับผลกระทบจาก 

สถานการณ์โรคระบาดซ่ึงส่งผลในด้านค่าครองชีพของผูค้นในสังคม 

ที่เปลี่ยนไปจากเดิม	 ดังนั้นเพ่ือช่วยลูกค้ารับมือกับภาวะเศรษฐกิจ 

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 กลุ่มธนชาต 

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบ	 

On	Demand	เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกตามความพร้อมด้านการเงิน	 

ให้สามารถแบ่งเบาความกังวลใจ	และเป็นอกีหนึง่ตวัช่วยในการลด 

รายจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้	 กลุ่มธนชาต	 ยังน�าส่ือหรือแพลตฟอร์มต่าง	 ๆ	 ที่เป็น

นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 เข้ามาเช่ือมกับทุกมิติของการให้บริการ	 เช่น	 

การให้บริการผ่าน	Line	Official	Account	เพื่อให้ลูกค้าสามารถ

ติดต่อได้ง่าย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 อีกท้ังยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ 

ให้รู ้สึกเข้าถึงง่ายด้วยแพลตฟอร์มที่ลูกค้าคุ ้นเคยและใช้อยู ่ 

ในชีวิตประจ�าวัน	 หรือ	 นวัตกรรมรูปแบบใหม่	 ๆ	 จากการสร้าง	 

แอปพลเิคชันข้ึนมารองรับการบริการ	เช่น	แอปพลเิคชัน	Thanachart	 

Think	Trade	ของ	บล.	ธนชาต		ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 

ผู้ลงทุนและครอบคลุมทุกเครื่องมือทางการลงทุน	เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมและบริการทางเงินรูปแบบใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาต

ผลิตภัณฑ์/บริการ รายละเอียดของนวัตกรรมทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน

การพัฒนาระบบบริการบน 

LINE Official Account 

“ธนชาตประกันภัย”

ใช้ระบบงานบริการด้านประกันภยัภายใต้แนวคดิ	 

“ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว”	โดยน�าแพลตฟอร์ม

ที่ลูกค้าคุ้นเคยมาใช้เช่ือมต่อทุกบริการของ

ธนชาตประกันภยั	เช่น	บริการแจ้งเคลมประกัน 

ผ่านไลน์	 ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์	 ค้นหา 

อู	่ศนูย์ซ่อม	และโรงพยาบาลในเครือ	และบริการ 

ช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 อย่างทันท่วงที	 รวมถึงใช้

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอสิทธิพิเศษ

ต่าง	ๆ	เป็นต้น

ปัจจบุนั	LINE	Official	ธนชาตประกันภยั	มจี�านวน 

สมาชิก	3,447,073	คน	และ	Active	กับระบบมาก 

ถึง	 1,382,052	 คน	 โดยในกลุ่มนี้เป็นลูกค้าของ

ธนชาตประกันภัยที่ใช้	Function	ต่าง	ๆ	บนไลน์

แพลตฟอร์ม	 ถึงร้อยละ	 20	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนแบบ 

ก้าวกระโดด	จากปี	2561	ทีม่ผีูใ้ช้บริการด้านการตลาด 

และผลติภณัฑ์ผ่านแพลตฟอร์มนี	้เพยีงร้อยละ	1	

เท่านั้น
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 การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

	 กลุ่มธนชาต	 ให้ความส�าคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง 

เป็นธรรม	โดยด�าเนินงานภายใต้แนวคิดที่จะแสดงให้ลูกค้าได้เกิด 

ความเช่ือมั่นในระบบการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาตท่ีมี 

ความชัดเจน	ครบถ้วน	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	เพ่ือสร้าง 

ความเช่ือมัน่ให้กับลกูค้าในทกุกลุม่ผลติภณัฑ์และบริการทางการเงนิ 

ของเรา	 ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เหมาะสม	 เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง	 และสามารถน�าไปใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ 

ได้อย่างสะดวกและได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข 

ของบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มธนชาต	ยังมีการ 

ก�าหนดมาตรการในรูปแบบของหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติของพนักงาน 

ต่อลกูค้า	เช่น	ในฐานะนายหน้าหรือตวัแทนของลกูค้าทีจ่ะต้องรักษา 

ผลประโยขน์อย่างสูงสุด	โดยไม่บดิเบอืนข้อมลูความเสีย่งหรือโอกาส 

ได้เสยีทางธุรกิจต่าง	ๆ 	แก่ลูกค้า	เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ได้อย่างรอบด้านและเกิดความเป็นธรรมกับลกูค้า	ทัง้นี	้ได้มกีารก�าหนด 

บทลงโทษกับพนักงานอย่างเหมาะสมหากได้รับการร้องเรียนและ

พบการกระท�าความผิดจริงตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

	 บริษัทในกลุ่มธนชาต	 เล็งเห็นความส�าคัญของข้อเสนอแนะ

และข้อร้องเรียนจากกลุ่มลูกค้า	 เพ่ือเป็นส่วนส�าคัญในการน�ามา

แก้ไข	ปรับปรุง	และพัฒนา	สร้างมาตรฐานสนิค้าและบริการทีส่ร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด	 โดยได้มีก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติในการแจ้งข้อมูล	เบาะแส	และข้อร้องเรียน	จากลูกค้า

และผู้มีส่วนได้เสีย	 กรณีพบเห็น	 หรือได้รับผลกระทบจากการ 

กระท�าของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรือพนกังานของบริษัท	ผ่านช่องทาง 

ต่าง	ๆ	ทัง้ทางเว็บไซต์	โทรศัพท์	จดหมาย	อเีมล	และ	LINE	Official	

Account	โดยหลงัจากได้รับการแจ้งข้อมลู	เบาะแส	และข้อร้องเรียน 

ในประเด็นต่าง	 ๆ	 แต่ละบริษัทได้ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง	

แก้ไขปัญหา	 ก�าหนดมาตรการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ�้า	 และ

รายงานต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง		

	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการพิจารณาและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ 

ข้อร้องเรียนต่าง	ๆ 	จะได้รับการพิจารณาเพ่ือด�าเนนิการโดยเร็วทีสุ่ด	 

โดยส่วนก�ากับดูแลการปฏิบัติงานจะน�าข้อร้องเรียนดังกล่าว 

มาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาเพ่ือด�าเนินการและหา 

ข้อยุติด้วยความยุติธรรมและยึดหลักความเสมอภาคเป็นส�าคัญ	

และเมื่อมีข้อยุติเก่ียวกับข้อร้องเรียน	 ส่วนก�ากับดูแลการปฏิบัติ

งานจะรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว	 เสนอกรรมการผู้จัดการ	

โดยผ่านผู้บริหารฝ่ายหรือสาขาต้นสังกัดนั้น	 ๆ	และจัดท�าหนังสือ 

แจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ลูกค้าทราบภายใน	

7	วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ

 5. ความปลอดภยัทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมลูส่วนบคุคล

	 กลุม่ธนชาต	ตระหนกัถึงความส�าคญัของการรักษาความมัน่คง 

ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า	 บุคลากร	 และบริษัทที่เป็นความลับ	

เนื่องจากการน�าข้อมูลไปใช้หรือไปเปิดเผยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอาจท�าให้เกิดความเสียหาย

ต่อเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ	 ทั้งในเร่ืองความน่าเช่ือถือ	 ความ

ปลอดภัยของตนเองและของส่วนรวม	ดังนั้น	เพื่อเป็นการป้องกัน

มิให้มีการละเมิดสิทธิในข้อมูล	 กลุ่มธนชาตจึงได้ก�าหนดนโยบาย

ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มาตรการในการเก็บรักษา

ข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 ซ่ึงระบุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณ	 

โดยไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า	 เว้นแต่

กฎหมายก�าหนดให้ตอ้งเปิดเผย	หรอืไดร้บัอนญุาตเปน็ลายลกัษณ์

อักษรจากลูกค้า	 และไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์	

นอกจากนี้	 กลุ่มธนชาต	 ได้มีการเตรียมการเพ่ือให้มีการปฏิบัต ิ

ตามกฎเกณฑ์ทางการเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	 ทั้งในส่วนของลูกค้า	 

ผูท้�าธรุกรรมกับบริษัทฯ	รวมถึงบคุลากรในองค์กร	เพ่ือให้มกีารปฏบิตั ิ

ได้ครบถ้วน	เมื่อ	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	มีผลใช้บังคับ

 มิติด้านสังคม

 กลุม่ธนชาต	ได้จดัให้มนีโยบายในการด�าเนนิการตามแนวปฏบิตั ิ

ที่สอดคล้องกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับที่เก่ียวกับการ

จัดการด้านสังคมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ในกลุ ่ม	 ซ่ึงรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล	 

ในการด�าเนนิธรุกิจทกุกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คณุค่า	และเพ่ือสะท้อน

ให้เห็นว่ากลุ่มธนชาต	 มีความมุ่งมั่นท่ีจัดการเร่ืองดังกล่าว	 โดยมี 

การด�าเนินการในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การก�าหนดแนวปฏิบัติด้าน

สิทธิมนุษยชนและแรงงานอย่างเป็นธรรม	 การก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติต่อลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน	 ได้รับการ

บริการที่ตรงตามความต้องการ	 ไม่เกิดการละเมิดสิทธิของลูกค้า	

การก�าหนดเกณฑ์ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ชัดเจนและเป็น

ธรรมส�าหรับคู่ค้า	 รวมไปถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อชุมชนและสังคม

 6. การเคารพสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

	 กลุ่มธนชาต	ถือหลักการส�าคัญที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนและ 

จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยค�านึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม	

และไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเหมือนหรือความแตกต่าง

ของเพศ	สีผิว	เชื้อชาติ	ศาสนา	เผ่าพันธุ์	ภาษา	วัฒนธรรม	ความ

เหน็ต่าง	สถานะทางสงัคม	หรือสถานะอืน่ใด	รวมทัง้จะไม่สนบัสนนุ

และต่อต้านการกระท�าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง
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และทางอ้อม	โดยจะมีแนวทางจัดให้มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

และมีการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจ�าทุกปี	 รวมถึง 

มกีารประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสิทธมินษุยชน	ซ่ึงจะมี 

การพิจารณาตามหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ	(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	

Human	Rights)	มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการประเดน็ด้าน

สิทธมินษุยชนทีอ่าจเกิดข้ึนตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทานอย่างเหมาะสม 

ต่อการด�าเนินการของกลุ่มธนชาต	 เพ่ือให้แน่ใจว่า	 ทุกข้ันตอน 

ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต	 รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทกุกลุม่ตลอดห่วงโซ่อปุทานจะไม่มกีารกระท�าใด	ๆ 	ทีเ่ป็นการละเมดิ 

สิทธิมนุษยชน

 7. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

	 กลุม่ธนชาต	มกีารด�าเนนิการทีเ่ก่ียวข้องในประเดน็การปฏบิตัิ

ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 โดยมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ปฏบิตัเิก่ียวกับการจ้างงานพนกังานอย่างมมีาตรฐาน	เป็นไป 

	 	 ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบ 

	 	 ทีชั่ดเจน	รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบคณุสมบตัต่ิาง	ๆ	 

	 	 ก่อนรับเข้าท�างาน	

 2.	 ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมโดยไม่เอือ้ประโยชน์หรือ 

  ลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม	อันมีสาเหต ุ

	 	 มาจากเร่ืองเช้ือชาต	ิศาสนา	สถานะทางสังคม	เพศ	อาย	ุ 

	 	 ความพิการหรือทุพพลภาพ	 และมีนโยบายที่ก�าหนด 

	 	 มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาเก่ียวกับการคุกคามทาง 

	 	 เพศไว้อย่างชัดเจน

	 3.	 เพ่ือสนับสนุนผู้พิการให้มีรายได้และมีคุณค่าในตนเอง	 

	 	 กลุ่มธนชาตจึงได้มีการจ้างงานคนพิการเข้าท�างานใน 

	 	 ต�าแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	 โดย 

  ให้ได้รับโอกาสและผลตอบแทนเท่าเทยีมกับพนักงานปกต	ิ 

  นับตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นมา	โดยกลุ่มธนชาตได้ร่วมกับ 

	 	 สมาคมธนาคารไทย	 สภากาชาดไทย	 มูลนิธินวัตกรรม 

	 	 ทางสังคม	 มูลนิธิเมาไม่ขับ	 ในการจ้างงานคนพิการ 

	 	 อย่างต่อเนือ่ง	ด้วยรูปแบบการจ้างเหมาบริการคนพิการ 

	 	 ไปปฏิบัติงานที่สภากาชาดไทย	 และงานรณรงค์ความ 

	 	 ปลอดภัยกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

	 4.	 ส�าหรับผู้พิการที่ท�างานกับกลุ่มธนชาตหรือผู้พิการที่มา 

  ตดิต่องานกับกลุม่ธนชาต	 ได้จดัให้มกีารดแูลผูพิ้การในเร่ือง 

  อาคารและสถานที่	 โดยมีส่ิงอ�านวยความสะดวกอย่าง 

	 	 เหมาะสม	จดัให้มทีีจ่อดรถส�าหรับคนพิการ	และทางลาด 

	 	 ส�าหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น

	 5.	 มุง่เน้นให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาโทษ 

	 	 ทางวินัย	โดยมีกระบวนการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ 

  สืบค้นข้อเทจ็จริง	รวมถึงการรับฟังข้อมลูจากทกุด้านอย่าง 

  รอบคอบ	มคีณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง	ซ่ึงมผีูท้รง 

	 	 คุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณา	 เพ่ือให้กระบวนการ 

	 	 พิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด	 นอกจากนั้นยังมี 

	 	 กระบวนการให้ผู ้ถูกลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณ์ 

	 	 ผลการตดัสิน	เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการพจิารณา 

	 	 ลงโทษมากยิ่งขึ้น

	 6.	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของ 

	 	 กลุ ่มธนชาตเป ็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ 

  ทางการก�าหนด	ตลอดจนส่งเสริมการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี 

	 	 โปร่งใส	สอดคล้องกับหลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนนิงาน	 

	 	 จงึได้มกีารจดัท�าระเบยีบข้อบงัคบั	คูม่อืจรรยาบรรณ	และ 

	 	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือใช้ปฏิบัติต่อผู้ม ี

	 	 ส่วนได้เสีย	เช่น	ผูถื้อหุน้	ผูบ้ริหาร	พนกังาน	คูค้่า	เป็นต้น	 

	 	 ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	แนวทาง	และขั้นตอนการ 

  ปฏบิตังิาน	ตามหลกัความโปร่งใส	และปราศจากการทจุริต

	 7.	 ส่งเสริมแนวทางทวิภาคใีนองค์กร	เพ่ือให้เกิดการปรึกษา 

	 	 หารือ	รวมกลุ่ม	เสนอแนะ	และเจรจาระหว่างองค์กรกับ 

	 	 ผูแ้ทนพนกังาน	คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบ 

 	 กิจการ	คณะกรรมการลกูจ้าง	เพ่ือให้มกีารน�าข้อเสนอแนะ 

  ทีเ่ป็นประโยชน์ไปปรับใช้	และสร้างสัมพันธภาพอนัดรีะหว่าง 

	 	 พนกังานกับบริษัทฯ	 รวมทัง้มกีารจดัโครงสร้างของส่วนงาน 

  ทรัพยากรบคุคลกลางให้มหีน่วยงาน	Business	Partner	 

	 	 ซ่ึงมีหน้าที่หลักในการดูแลพนักงานให้อยู่กับองค์กรได ้

	 	 อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการท�างาน

 การดูแลสุขภาพพนักงาน

	 กลุ่มธนชาต	ตระหนักในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรง	และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวก	เพราะ

สุขภาพที่ดีของพนักงานจะสนับสนุนให้การด�าเนินงานขององค์กร

มีประสิทธิภาพ	 กลุ่มธนชาตจึงใส่ใจในสุขภาพพนักงาน	 ทั้งด้าน

ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพพนักงาน	 โดยมีมาตรการป้องกัน

เพ่ือสร้างความตระหนักและลดความเส่ียงด้านสุขภาพ	 รวมถึง

มาตรการสนับสนุนเพื่อดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี	ดังนี้

	 •	 แนวทางการป้องกันด้านสุขภาพ	โดยการให้ความรู้ด้าน 

	 	 ต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญในการ 

  รักษาสขุภาพของตนเอง	จดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ�าปี 

	 	 เพ่ือให้พนักงานได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการ 

  ตรวจสขุภาพอย่างทัว่ถึง	การตรวจคดักรองโรคร้ายประเภท 
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  ต่าง	ๆ 	เช่น	โรคมะเร็ง	เพ่ือลดความเส่ียงในการเจบ็ป่วย	 

	 	 รวมถึงการฉดีวัคซีนป้องกันโรคทีแ่พร่ระบาด	เพ่ือให้เกิด 

	 	 ความมั่นใจแก่พนักงานว่าจะมีสุขภาพที่ดี	ไม่เจ็บป่วย

	 •	 แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ	โดยดูแลพนักงานให ้

	 	 ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพ่ือใช้ในกรณีเจ็บป่วย	 

	 	 รวมถึงได้รับบริการได้สะดวก	 จัดให้มีห้องพยาบาลเพ่ือ 

	 	 ให้บริการด้านการแพทย์	การให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดย 

	 	 แพทย์จากโรงพยาบาล	 รวมถึงการจัดยาและเวชภัณฑ ์

	 	 ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 

	 	 พนักงานในการดูแลรักษา	 และบรรเทาอาการเจ็บป่วย 

	 	 เบื้องต้น

	 •	 แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

	 	 โควิด	19	 โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 

	 	 เอกชนเพ่ือให้พนักงานของกลุ่มธนชาตได้รับการฉีด 

	 	 วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคโควิด	 19	 รวมถึงประชาสัมพันธ ์

	 	 ให้พนักงานได้ตระหนักรู้และป้องกันระมัดระวัง	 ดูแล 

  สุขภาพของตนเองและผูใ้กล้ชิดในครอบครัว		รวมถึงก�าหนด 

  มาตรการในการปฏบิตัตินในกรณเีก่ียวข้องกับผูป่้วยโรค 

	 	 โควิด	 19	 อีกทั้งการดูแลด้านความปลอดภัยต่อการ 

	 	 แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ภายในส�านักงาน

 การดูแลความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

 ในการท�างาน

	 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญด้านการจัดการความปลอดภัย	

ดูแลให้พนักงานทุกคนมีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี	 ตาม 

หลักอาชีวอนามัย	 ซ่ึงได้ก�าหนด	 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่สอดคล้อง 

ตามกฎหมายบัญญัติ	 โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	

อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานข้ึน	เพ่ือด�าเนนิการ 

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 ทั้งนี้	 ได้ส่งเสริมให้เกิดการ

ตระหนกั	เผยแพร่ความรู้แก่พนกังานผ่านกิจกรรม	และการจดัอบรม 

หลักสูตรด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ	 รวมถึงดูแล

พนกังานทีเ่จบ็ป่วย	บาดเจบ็ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม	โดย

มีการก�าหนดเป็นนโยบาย	 ตลอดจนควบคุมก�ากับดูแลให้มีการ 

จดัท�าแผนงานด้านความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือด�าเนินการด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตาม

นโยบายทีก่�าหนดไว้	 และเน่ืองจากในปีทีผ่่านมาทัว่โลกได้เผชิญกับ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 กลุ่มธนชาตได้

ตระหนักถึงสุขอนามัยของพนักงาน	ลูกค้า	ผู้มาติดต่อ	รวมถึงเพื่อ

ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างานและการด�าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง	จึงได้มีการก�าหนดมาตรการและขอความร่วมมือให้

พนกังานปฏบิตัอิย่างเคร่งครัด	รวมถึงก�าหนดแนวทางให้พนกังาน

ปฏิบัติงาน	Work	 from	 Home	 เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด	19	และยังเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐนอกเหนือจาก

การก�าหนดเป็นนโยบายในด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	ค�าสั่ง	 และ 

	 	 มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพ 

	 	 แวดล้อมในการท�างานตามที่ทางราชการก�าหนด

	 2.	 บริหารจัดการ	ดูแลสถานประกอบกิจการ	และพนักงาน 

	 	 ให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย	 และถูก 

	 	 สุขลักษณะ	รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

	 	 พนักงานมิให้พนักงานได้รับอันตรายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 

	 	 จิตใจ	และสุขภาพอนามัย

	 3.	 ด�าเนินการควบคุม	 ก�ากับและดูแลการด�าเนินการด้าน 

	 	 ความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการ 

	 	 ท�างานเพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตระบบบริหารจัดการ 

	 	 ความปลอดภัย

	 4.	 จัดให้มีข้อบังคับ	 และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ 

	 	 ท�างานไว้ที่สถานประกอบกิจการ

	 5.	 สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 

	 	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึง 

	 	 ทรัพยากรบุคคล	 งบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอและ 

	 	 เหมาะสม

	 6.	 พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานและโดยรอบ 

	 	 บริเวณสถานประกอบกิจการอยู่เสมอ	 เพ่ือให้มีความ 

	 	 ปลอดภัย	มีสภาพแวดล้อมที่ดี	ถูกสุขลักษณะ	อันน�ามา 

	 	 ซึ่งคุณภาพชีวิตการท�างานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

	 7.	 จดัให้มกีารอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบั 

	 	 บริหารและระดบัหวัหน้างาน	และหลกัสตูรความปลอดภยั 

	 	 ให้กับพนักงานทุกคน

	 8.	 จดัให้มคีณะกรรมการและบคุลากรทีรั่บผดิชอบด้านความ 

	 	 ปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

	 	 เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต

 การพัฒนาบุคลากร

	 บนพ้ืนฐานความเช่ือว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ 

องค์กร	กลุม่ธนชาตจงึให้ความส�าคญักับกระบวนการพัฒนาบคุลากร 

อย่างจริงจงัและเป็นระบบ	ทัง้การเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ 

ในการท�างานจริง	 (On-the-job	 Experience)	 การสอนงานโดย 

ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการพัฒนาผูใ้ต้บงัคบับญัชา	 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



เช่น	การสอนงาน	(Coaching)	และการให้ค�าปรึกษา	(Mentoring)	 

เป็นต้น	 รวมถึงการฝึกอบรม	 (Training)	 ให้บุคลากรได้เรียน

รู้ความรู้ด้านสายวิชาชีพที่เก่ียวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบตาม 

สายงานที่สังกัด		

 แนวทางด�าเนินงานด้านฝึกอบรม

	 กระบวนการพัฒนาบคุลากรของกลุม่ธนชาตจะเร่ิมตัง้แต่การ

พัฒนาพนกังานใหม่	การฝึกอบรมและพัฒนาทกัษะทีส่�าคญัในการ

ปฏิบัติงานตามรายต�าแหน่งงาน	 การพัฒนาเพ่ือยกระดับวิชาชีพ 

ทีค่รอบคลมุทัง้ความรู้ผลติภณัฑ์	การให้บริการลกูค้า	กระบวนการ

ท�างาน	 ระบบงานบนพ้ืนฐานของการด�าเนินงานตามกฎระเบียบ

ของทางการ	และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	ตลอดจนการ

พัฒนาทกัษะการบริหารและภาวะผูน้�าส�าหรับหวัหน้างานในแต่ละ

ระดับ	 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ

ปฏบิตังิานตามกลยทุธ์ทางธรุกิจขององค์กรได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล	

	 ทัง้นี	้ในปี	2564	กลุม่ธนชาตพัฒนาบคุลากรในทกุระดบัอย่าง

รอบด้าน	ทัง้ความรู้และทกัษะทีจ่�าเป็นเพือ่สร้างความเป็นมอือาชีพ

ในสายงานที่ท�าอยู่	 รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเรียน

เร่ืองทีส่นใจ	ซ่ึงการพัฒนาทัง้หมดนีจ้ะท�าให้พนกังานมคีวามพร้อม 

ทีจ่ะเตบิโตในอนาคตและก้าวทนัยคุดจิทิลัได้อย่างแท้จริง	โดยการ 

พัฒนาบุคลากรดังกล่าว	 มีหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ที่เป็นการฝึกอบรม 

ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 และผ่านระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร	

การเรียนรู้ใน	 Classroom	 การท�า	 Workshop	 การท�า	 Group	

Discussion	เพือ่สร้างบคุลากรขององค์กรให้มปีระสิทธภิาพสงูสุด

ในด้านต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 1. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีส�าคัญในการปฏบิติังาน  

  (Corporate Training)	 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา 

	 	 ศกัยภาพพนกังานสู่ความเป็นเลศิ	(People	Excellence)	 

	 	 ซึ่งครอบคลุมทั้ง	4	ด้าน	อันประกอบไปด้วย	1.	เก่งคิด	 

	 	 (Thinking	Skill)	2.	 เก่งคน	 (People	Management)	 

	 	 3.	เก่งงาน	(Performance	Management)	และ	4.	เก่ง 

	 	 สื่อสาร	(Communication	Skill)

 2. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะของพนักงานตามต�าแหน่ง 

  งาน (Functional Training)	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

	 	 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและยกระดับมาตรฐาน 

	 	 ในการให้บริการลูกค้า	 ภายใต้แนวคิด	 Customer	 

	 	 Centricity	เพ่ือให้ลกูค้าได้รับบริการทางการเงินทีต่รงกับ 

	 	 ความต้องการและเหมาะสมกับความเส่ียงที่ลูกค้า 

  สามารถรับได้	 ตลอดจนอยูภ่ายใต้เงือ่นไขและกฎระเบยีบ 

	 	 ของทางการอย่างถูกต้องและโปร่งใส	โดยประกอบด้วย

  2.1	 การฝึกอบรมหลกัสูตรความรู้ด้านผลติภณัฑ์	(Product	 

   Knowledge)	เพ่ือให้พนกังานมคีวามรู้	ความเข้าใจ 

	 	 	 ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	ๆ	ขององค์กรที่มีการ 

	 	 	 ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา	สามารถน�าเสนอ 

	 	 	 ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 ตรงกับ 

	 	 	 ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

	 	 2.2	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 Branch	 Academy	 เพ่ือ 

	 	 	 เสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการ 

	 	 	 ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สาขาในทุกระดับ	เพื่อให ้

	 	 	 สามารถค้นหาความต้องการของลกูค้า	ให้ค�าปรึกษา	 

  	 และน�าเสนอบริการทางการเงนิให้ตรงกับความต้องการ 

   ของลกูค้า	(Customer	Solutions)	บนมาตรฐานของ 

	 	 	 ความถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

	 	 2.3	 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบงาน 

	 	 	 ต่าง	ๆ 	เพ่ือรองรับการให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว	 

	 	 	 และมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การฝึกอบรมระบบการ 

	 	 	 บริหารจดัการลกูค้า	เพ่ือการน�าเสนอผลติภณัฑ์ทาง 

	 	 	 การเงนิ	ระบบการพิจารณาอนมุตัสิินเช่ือ	และระบบ 

	 	 	 การส่ังซ้ือ-ขายผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและ 

	 	 	 ประกันชีวิต	เป็นต้น	รวมถึงการให้ความรู้	ความเข้าใจ 

	 	 	 แก่พนักงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งมีการ 

   พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง	มกีารอบรมและสัมมนา 

   เร่ืองแนวคดิและทกัษะการคดิค้นส่ิงใหม่	ๆ 	(Innovation)	 

   ให้กับพนักงาน	 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิด 

	 	 	 ในการพัฒนาผลติภณัฑ์	และกระบวนการท�างานทีม่ี 

	 	 	 การตอบสนองความต้องการของลกูค้าในยุคดจิทิลั 

	 	 	 ได้อย่างทันเวลา	

  2.4	 การฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ	 

   เช่น	 หลักสูตรผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์	 

	 	 	 นายหน้าประกันวินาศภยั	นายหน้าประกันชีวิต	และ 

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุ	 

	 	 	 (Unit	Link)	เป็นต้น

	 	 2.5	 การฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับกฎระเบยีบของทางการ	 

	 	 	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและ 

	 	 	 พนักงาน	 สามารถบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไป 

   ตามกฎระเบยีบทีถู่กต้องอย่างแท้จริง	 โดยมกีารวัดผล 

   การเรียนรู้ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรม	เช่น	หลกัสูตร 

	 	 	 ความรู้เกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล			 
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   หลกัสตูรความรู้เก่ียวกับ	พ.ร.บ.	ป้องกันและปราบปราม 

   การฟอกเงิน	 พ.ร.บ.	 ป้องกันและปราบปรามการ 

	 	 	 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 และ 

   กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารตรวจสอบ 

	 	 	 เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า	 (Customer	 

	 	 	 Due	 Diligence:	 CDD)	 หลักสูตรการก�ากับดูแล 

	 	 	 กิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 

   (CG	&	Anti-Corruption)	ซ่ึงว่าด้วยเร่ืองของนโยบาย 

   การก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 

   โดยร่วมมือกับภาครัฐบาล	เพื่อสร้างจริยธรรมและ 

	 	 	 ความเป็นธรรมทางธุรกิจ	 อันส่งผลต่อการพัฒนา 

	 	 	 สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

 3. การพัฒนาผูบ้รหิารและภาวะผูน้�า (Leadership)	ผูบ้ริหาร 

  ถือเป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายและ 

	 	 กลยุทธ์ขององค์กร	 กลุ่มธนชาตจึงได้จัดให้มีการอบรม 

	 	 และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู้น�าแก่ 

	 	 ผู้บริหารในแต่ละระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 เพ่ือ 

	 	 เสริมสร้าง	 (Enhance)	 เร่ง	 (Accelerate)	 และรักษา	 

	 	 (Maintain)	ศักยภาพ	ความสามารถและสมรรถนะของ 

	 	 ผู้บริหารในการบริหารงาน	 และบริหารทรัพยากรบุคคล 

	 	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	 เช่น	หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะใน 

	 	 การคิดและตัดสนิใจ	(Thinking	and	Decision	Making	 

  Skills)	ทกัษะการส่ือสารเชิงกลยทุธ์	(Strategic	Influencing	 

  Skill)	และทกัษะการสอนงาน	(Coaching	Skill)	หลกัสูตร 

	 	 ด้าน	 Leadership	 ซ่ึงมีการเรียนรู้ผ่าน	 Application	 

	 	 Platform	 ร่วมกับการท�า	 Workshop	 และ	 Group	 

	 	 Discussion	 ด้วย	 รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารได ้

	 	 เข ้าร ่วมในการอบรมและสัมมนากับองค์กรช้ันน�า 

	 	 ในประเทศและต่างประเทศ	 เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน ์

	 	 และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง	ๆ

 4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้แบบผสมผสาน  

  (Blended-Learning Organization)	 เพื่อให้ทันต่อ 

	 	 การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน	 โดยมุ่งหวังให้มี 

	 	 การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา 

	 	 บคุลากรให้พร้อมต่อการด�าเนนิธรุกิจและให้บริการลกูค้า 

	 	 ด้วยวิธีการเรียนรู้	เช่น

	 	 4.1	 การสอนงาน	(Coaching)	โดยผู้บังคับบัญชา	เพื่อ 

	 	 	 ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ 

	 	 	 ต่าง	ๆ 	ให้กับผูท้ีไ่ด้รับการสอนงาน	ให้สามารถปฏบิตัิ 

	 	 	 งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 4.2	 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง	(On	the	Job	 

	 	 	 Training)	ซ่ึงพนกังานจะได้แลกเปลีย่นประสบการณ์	 

	 	 	 ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยมี 

	 	 	 ผูเ้ช่ียวชาญเป็นทีป่รึกษาให้ค�าเสนอแนะ	เพือ่ให้เกิด 

	 	 	 การเรียนรู้และท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้องและ 

	 	 	 เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

	 	 4.3	 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	ทางอนิเทอร์เนต็	หรือ 

	 	 	 ผ่านระบบอินทราเน็ตภายใน	 โดยในปี	 2564	 ได ้

	 	 	 จัดเตรียมหลักสูตรเพ่ือให้พนักงานสามารถเรียนรู ้

	 	 	 ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาอบรม	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

	 	 	 ของตนเองและน�าไปสู่การพัฒนาส�าหรับการท�างาน 

	 	 	 ในอนาคตได้	ซึ่งมีจ�านวนหลายหลักสูตร	โดยมีการ 

	 	 	 วัดประสิทธิภาพของการเรียนรู ้ดังกล่าวอย่าง 

	 	 	 เป็นระบบ	ด้วยการทดสอบก่อนและหลังการอบรม

	 	 4.4	 การจัดให ้มีแหล่งองค์ความรู ้	 (Knowledge	 

	 	 	 Management)	 โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ม ี

	 	 	 ประโยชน์ต่อพนกังาน	ทัง้ความรู้และทกัษะทีจ่�าเป็น 

	 	 	 ต่อการปฏบิตังิานในระดบัต่าง	ๆ 	ความรู้เพ่ือเตรียม 

	 	 	 ความพร้อมในการยกระดับบริการผลิตภัณฑ์ของ 

   องค์กร	ความรู้ด้านกฎเกณฑ์จากทางการ	รวมทัง้คูม่อื 

	 	 	 การท�างานกับระบบงานทีเ่ก่ียวข้อง	กฎระเบยีบและ 

	 	 	 สวัสดิการของพนักงาน	 และองค์ความรู้ในด้าน 

   การดแูลสุขภาพกายและใจ	 การใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ	 

   โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ในระบบที่สามารถเรียก 

	 	 	 ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 นอกเหนอืจากองค์ประกอบข้างต้น	กลุม่ธนชาตมกีารด�าเนนิการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่	 โดยพนักงานใหม่ทุกคน 

จะต้องเข้ารับการอบรมหลกัสูตรปฐมนเิทศเป็นระยะเวลา	1	วัน	เนือ้หา 

ประกอบด้วย	ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	ค่านิยมหลัก	โครงสร้าง

องค์กร	การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และข้อมูลด้านสวัสดิการ

พนักงาน	 เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมธุรกิจ	 ทิศทาง	

กลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มธนชาต	 สร้าง

ความผกูพันระหว่างเพ่ือนร่วมงานและองค์กร	อนัเป็นรากฐานของ

การรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กรต่อไป
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพนักงาน

	 กลุ่มธนชาตมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน	 โปร่งใส	 โดยการก�าหนดวิธีการและแบบประเมิน 

เป็นมาตรฐานของทุกหน่วยงาน	ซึ่งจัดกลุ่มการประเมินการปฏิบัติ

งานของทั้งรายบุคคล	 ทีมงาน	 และผู้บริหาร	 อย่างชัดเจน	 ทั้งนี้	 

ในการประเมินทุกหน่วยงาน	 จะต้องก�าหนดเป้าหมายหลัก 

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจหลักตามแผนงานของแต่ละป	ี

(Department	 KPIs)	 และก�าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของ 

รายบคุคล	(Individual	KPIs)	และทมีงาน	(Team	KPIs)	ให้สอดคล้อง 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละหน่วยงานที่ก�าหนด	 ซ่ึง

กระบวนการประเมินในลักษณะดังกล่าว	 จะเป็นการขับเคลื่อน 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทั้งองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการ

ด�าเนินธุรกิจหลักที่วางไว้	โดยมีการประเมินปีละ	2	ครั้ง	เพื่อเป็น 

การติดตามผลการด�าเนนิการอย่างเหมาะสม	และมฝีา่ยงานกลาง

ที่ดูแลการประเมินทั้งองค์กรให้อยู่ในแนวทางที่ก�าหนด

 สวัสดิการ

	 กลุ่มธนชาตมีสวัสดิการให้กับพนักงาน	พนักงานสัญญาจ้าง	และลูกจ้างชั่วคราว	ดังนี้

สวัสดิการ

ประเภทพนักงาน

พนักงานประจ�า พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือน   

ค่าล่วงเวลา   

ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน   

เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพ  ** 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ** 

ค่ารักษาพยาบาล  ** 

ค่าเช่าบ้าน  ** 

เงินกู้สวัสดิการพนักงาน  ** 

เบี้ยเสี่ยงภัย   

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  ** 

เครื่องแบบพนักงาน * * 

หมายเหตุ 1)	 พนักงานประจ�า	คือ	พนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานประจ�าของกลุ่มธนชาต

	 	 2)	 พนักงานสัญญาจ้าง	คือ	พนักงานที่กลุ่มธนชาตท�าการว่าจ้างโดยมีก�าหนดระยะเวลาแน่นอน

	 	 3)	 ลูกจ้างชั่วคราว	คือ	ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว	หรือมีก�าหนดจ้าง	ซึ่งระยะเวลาการจ้างไม่เกิน	1	ปี

	 	 4)	 *	เฉพาะต�าแหน่งที่ก�าหนด

	 	 5)	 **	เฉพาะพนักงานบางต�าแหน่งที่ได้รับ

	 ส�าหรับการจ่ายผลตอบแทน	มหีลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน 

ที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไป	 โดย 

ผลตอบแทนทัง้ในรูปแบบเงนิเดอืนและเงินโบนสัประจ�าปี	จะพิจารณา 

ในรูปแบบและจ�านวนที่เหมาะสม	 อันเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ในการท�างานตามบทบาทหน้าที่และเป้าหมายที่ก�าหนดของแต่ละ

หน่วยงาน	และมอีตัราทีส่ามารถแข่งขันกับธรุกิจในระดบัเดยีวกันได้

 

 8. ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกิจภายใต้การก�ากับ

กิจการทีด่	ีโดยยดึหลกัจริยธรรม	ควบคูไ่ปกับการมสี�านกึรับผดิชอบ

ต่อสังคม	โดยค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่ก่ียวข้อง	ทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร	ตลอดจนสังคมในวงกว้าง	เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน	
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ตัวอย่างโครงการทางสังคมของกลุ่มธนชาตในปี พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ 
โครงการ “มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ กลุ่มธนชาต	และพันธมิตร

วัตถุประสงค์โครงการ มุ่งเน้นพัฒนาสาธารณประโยชน์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือสังคม	 สนับสนุนเงินเพื่อ

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์	และอุปกรณ์ทางการแพทย์

รายละเอียดโครงการ 

• วิธีการด�าเนินงาน สนับสนุนเงิน	 จ�านวน	 5,870,000	 บาท	 เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือเคร่ืองมือ

แพทย์	 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการส่งเสริมการรักษาพยาบาล 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่าน “Saturday School” 

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

วัตถุประสงค์โครงการ ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย	และใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการ 

•

•

•

ช่วงด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการด�าเนินงาน 

 

เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2564

ฝ่ายส�านักกรรมการและธุรการองค์กร

สนบัสนนุเงินจ�านวน	200,000	บาท	ให้กับโครงการ	“Saturday	School”	

ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามชุมชนผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่าง	ๆ

ผลส�าเร็จของโครงการ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเช่ือมั่นในตัวเองและทักษะการแก้ไข

ปัญหาเพ่ิมข้ึน	 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ	 56	 (จากการประเมิน

ของครูอาสา)
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ชื่อโครงการ สนับสนุนอุปกรณ์และความพร้อมทางการศึกษา

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีอุปกรณ์และความพร้อมทางการ

ศกึษามากยิง่ข้ึน

รายละเอียดโครงการ 

•

•

•

ช่วงด�าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการด�าเนินงาน 

เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2564

ฝ่ายส�านักกรรมการและธุรการองค์กร

สนับสนุนเงินเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาและ

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผลส�าเร็จของโครงการ 1)

2)

3)

สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือชุด	 “เรียนรู้	 รักษ์โลก”	 ให้กับโรงเรียน

ต่าง	ๆ	จ�านวน	100	ชุด	เป็นเงินจ�านวน	45,000	บาท

สนับสนุนทุนการศึกษา	วัสดุ	และอุปกรณ์ครุภัณฑ์	ให้กับศูนย์การ

เรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลงัอ้ายหม	ีจงัหวัดนครศรีธรรมราช	

เป็นเงนิจ�านวน	90,000	บาท

สนบัสนนุการจดัซ้ือชุดนกัเรียนให้กับนกัเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอด 

มกุฎคีรีวัน	(เขาใหญ่)	จ�านวน	50	คน	เป็นเงินจ�านวน	36,400	บาท

ชื่อโครงการ สนับสนุนการรักษาพยาบาลของประชาชน

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้สถานพยาบาลมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการรักษา 

ผูป่้วย

รายละเอียดโครงการ 

•

•

•

ช่วงด�าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการด�าเนินงาน 

เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2564

ฝ่ายส�านักกรรมการและธุรการองค์กร

สนับสนุนเงินเพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 

สถานพยาบาลต่าง	ๆ

ผลส�าเร็จของโครงการ 1)

2)

สนับสนุนการจัดซ้ือเคร่ืองมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบวีดีทัศน์ให้

กับโรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขุนเทยีน	เป็นเงินจ�านวน	158,000	บาท

สนับสนุนการท�าฉากก้ันล็อคระหว่างเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล

พุทธโสธร	เป็นเงินจ�านวน	36,000	บาท
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ชื่อโครงการ โครงการ “พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย”

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ สร้างความปลอดภยัในชุมชน	เพ่ือลดอบุตัเิหตทุางถนนสายรอง

รายละเอียดโครงการ 

• วิธีการด�าเนินงาน เป็นความร่วมมือกับศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	 (ศปถ.)	 

ที่มีภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ 	ร่วมสนับสนุน	ในรูปแบบการสร้างกระบวนการ

แก้ไขทัง้ทางด้านกายภาพและพฤตกิรรมทางสงัคม	พร้อมส่งเสริมกลไก

การบริหารจดัการให้คนในชุมชนได้มส่ีวนร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาจดุเส่ียง

ของตนควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ	โดยมีงบประมาณ

การสนบัสนนุลงพ้ืนทีแ่ก้ไขปัญหาจดุเส่ียงทางถนนปีละ	10	ชุมชน	ชุมชน

ละไม่เกิน	200,000	บาท	รวมเป็นเงิน	2,000,000	บาท

ชื่อโครงการ 

โครงการ “มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”สถาบัน

สร้างนักกายอุปกรณ์ ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพและคืนชีวิตให้แก่ผู้พิการ 

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม	 ในกลุ่มเยาวชน	 สนับสนุน 

ทนุการศกึษา	

รายละเอียดโครงการ 

•

•

ช่วงด�าเนินการ 

วิธีการด�าเนินงาน  

ด�าเนินการต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	–	ปัจจุบัน

สนับสนุนทุนการศึกษา	จ�านวน	4	ทุน	ทุนละ	25,000	บาท	รวมปีละ	

100,000	 บาท	 ให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี	 ความประพฤติดี	 และ

ขาดแคลนทุนทรัพย์	เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่ส�าคัญ

ของชาติ	 ที่มีบทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียอวัยวะ 

มีความพิการหรือบกพร่องทางร่างกาย	 ด้วยการท�ากายอุปกรณ์เสริม	

กายอุปกรณ์เทียมต่าง	ๆ	เช่น	แขนเทียม	ขาเทียม	ให้สามารถกลับมา

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้เหมือนคนปกติทั่วไป	
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ชื่อโครงการ โครงการ “ASCO ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19”

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัทหลกัทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ จดัหาวัสด	ุอปุกรณ์ทางการแพทย์	

รายละเอียดโครงการ 

• วิธีการด�าเนินงาน  จัดหา	 วัสดุ	 อุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือเสริมระบบการรักษาผู้ป่วย 

ที่ติดเช้ือโรคโควิด	 19	 โดย	 บล.	 ธนชาต	 ร่วมบริจาคเงินจ�านวน	

1,500,000	บาท

ชื่อโครงการ โครงการ “หลักทรัพย์ธนชาตร่วมใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19”

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ จดัหาวัสด	ุอปุกรณ์ทางการแพทย์	

รายละเอียดโครงการ 

• วิธีการด�าเนินงาน  บริจาคทุนทรัพย์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ให้แก่	 4	 องค์กร	 ได้แก่	

มูลนิธิชัยพัฒนา	 โรงพยาบาลธนบุรี	 โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 และ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ�านวน	960,000	บาท	
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ชื่อโครงการ 

โครงการ “สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและ

ศูนย์การศึกษาต�ารวจตระเวนชายแดน ผ่านมูลนิธิธนชาต

เพื่อสังคมไทย”

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ จดัหาวัสด	ุอปุกรณ์ทางการศึกษา	

รายละเอียดโครงการ 

• วิธีการด�าเนินงาน สมทบทุนจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและศูนย์การศึกษา

ต�ารวจตระเวนชายแดน	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จ�านวน	3	แห่ง	โดย 

บล.	ธนชาต	บริจาคให้โรงเรียนละ	20,000	บาท	รวมทั้งสิ้น	60,000	บาท  

ได้แก่

1)

2)

3)

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง	 ต�าบลหินตก	 อ�าเภอ

ร่อนพิบูลย์

ศูนย์การศึกษาต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง	 ต�าบลกรุงชิง	

อ�าเภอนบพิต�า

ศูนย์การศึกษาต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี	 ต�าบล 

วังอ่าง	อ�าเภอชะอวด

 
 มิติด้านสิ่งแวดล้อม

	 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

มาอย่างต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมาได้มีนโยบายในการด�าเนินการตาม 

แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับด้าน 

ส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม	

เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มธนชาตมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบ

เชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม	จงึก�าหนดให้มกีารด�าเนนิการด้านการจดัการ 

พลังงาน	 การจัดการน�้า	 การจัดการขยะ	 ของเสีย	 และมลพิษ	 

รวมไปถึงการจดัการก๊าซเรือนกระจก	โดยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรที่ปลูกฝังจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 ทั้งยังด�าเนินงาน 

ในด้านต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 

	 กลุ่มธนชาต	 เล็งเห็นปัญหาขาดแคลนพลังงาน	 ที่ประชาชน

ทั่วไปอาจเห็นเป็นเร่ืองไกลตัว	 แต่จากแนวโน้มการใช้พลังงาน 

ที่เพ่ิมข้ึนทุกปีตามการเติบโตของอุตสาหกรรม	 เศรษฐกิจ	 และ

จ�านวนประชากร	 ก็มีความเป็นไปได้ที่ภาวะของการขาดแคลน

พลังงานอาจจะใกล้เข้ามามากกว่าที่คิด	 และในขณะที่ความ

ต้องการใช้พลังงานของประเทศยังเพ่ิมสูงข้ึนต่อเนื่อง	 ก็ยิ่งท�าให้

เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ปัญหาภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้น	เกิดมลพิษต่าง	ๆ	รวมถึง 

ภัยธรรมชาติและภัยจากโรคระบาดท่ีก�าลังส่งผลให้วิถีการใช้

ชีวิตเร่ิมมีคุณภาพน้อยลง	 ปัญหาเหล่านี้หลายภาคส่วนได้ร่วมกัน

แสวงหามาตรการและวิธีด�าเนินการ	เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่าง

จริงจัง	 และเพ่ือให้มีพลังงานใช้ในอนาคตและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี

อย่างยั่งยืน	

 ในฐานะกลุม่บริษัททีม่ส่ีวนผลกัดนัการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ	 มคีวามตระหนกัในบทบาทขององค์กรทีม่คีวามรับผดิชอบ 

ต่อการใช้ทรัพยากร	พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยนับ 

ตัง้แต่เร่ิมกิจการจนถึงปัจจบุนั	กลุม่ธนชาต	ได้ขยายการด�าเนนิธรุกิจ 

ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม	ก�าหนดนโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในอาคาร

ส�านักงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม	 บูรณาการระบบการ

บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานให้เป็นหนึ่งในหน้าที่ 

การปฏิบัติงาน	 และก�าหนดแนวทางให้พนักงานมีส่วนร่วม	 

โดยเช่ือว่าความร่วมมือของบุคคลที่ขยายข้ึนในระดับองค์กร 

จะส่งผลในเชิงบวกของการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ระดับประเทศอย่างแน่นอน	
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ตัวอย่างโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนชาตในปี 2564

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทผู้ด�าเนินโครงการ กลุ่มธนชาต	

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือลดและควบคมุผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทต่อส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการ 

•

•

ช่วงด�าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ

เดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2564

บริษัทในกลุ่มธนชาต

• วิธีการด�าเนินงาน ด้านการใช้ไฟฟ้า

•

•

•

•

•

จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน	 เพ่ือทดแทนอุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ช�ารุดเสียหาย

รณรงค์การใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น	และปิดอุปกรณ์หลังการใช้งาน

ก�าหนดพนักงานผู้รับผิดชอบดูแลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง

บ�ารุงรักษาและตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ�า

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางการประหยัดไฟฟ้าและการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการใช้น�้า

•

•

•

รณรงค์การใช้น�้าเท่าที่จ�าเป็น	และปิดอุปกรณ์หลังการใช้งาน

รณรงค์การห้ามท้ิงเศษอาหาร	 กระดาษช�าระ	 หรือสิ่งอื่นใดลงใน

โถชักโครก

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางการประหยดัน�า้และการใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ							

ด้านการใช้กระดาษ

•

•

•

•

รณรงค์การน�ากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้า	

เลอืกใช้เคร่ืองพมิพ์เอกสาร	และเคร่ืองถ่ายเอกสาร	ทีม่รีะบบการพิมพ์ 

2	หน้า	

พัฒนาระบบงานโดยมุ่งเน้นการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางการประหยัดกระดาษและการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลส�าเร็จของการด�าเนินการโดย ราชธานีลิสซิ่ง ปริมาณการใช้น�้า	ลดลงร้อยละ	5.26

ปริมาณการใช้กระดาษ	ลดลงร้อยละ	6.07

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	เพิ่มขึ้นร้อยละ	12.01

(ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในระยะสั้น	 เนื่องจากราชธานีลิสซ่ิงอยู่

ระหว่างการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบงาน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการท�างาน

และทดสอบระบบงานมากกว่าปกติ)
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 ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน      

 ด้านเศรษฐกิจ

งบการเงินรวม 2562 2563 2564

รายได้รวม 29,392 20,762 18,709

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,895 1,887 2,052

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 8,087 7,254 7,361

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน 9,390 4,766 4,501

ภาษีเงินได้ 1,367 1,557 836

ก�าไรสุทธิ 16,760 7,848 6,722

สินทรัพย์รวม 160,927 140,756 142,735

หนี้สินรวม 86,868 67,987 68,594

ส่วนของเจ้าของรวม 74,059 72,769 74,141

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562
2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564

รายได้รวม 58,080 7,555 6,147

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 139 179 200

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 156 136 152

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน 8,329 3,713 3,572

ภาษีเงินได้ (0) (30) (5)

ก�าไรสุทธิ 57,261 6,669 5,287

สินทรัพย์รวม 97,297 75,022 77,336

หนี้สินรวม 23,323 11,712 12,222

ส่วนของเจ้าของรวม 73,974 63,310 65,114

หมายเหตุ 1.		รายได้รวม	=	รายได้ดอกเบี้ย	+	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

	 	 2.		ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	=	ค่าธรรมเนียมและบริการ	+	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต	-	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

	 	 3.	 เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน	=	เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	+	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 	 4.	 ในปี	2562	มีรายได้และก�าไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ	

	 	 5.	 ในปี	2563	มีก�าไรพิเศษจากการขายหุ้น	บจ.	อายิโนะโมะโต๊ะ	

หมายเหตุ 1.	รายได้รวม	=	รายได้ดอกเบี้ย	+	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

	 	 2.	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	=	ค่าธรรมเนียมและบริการ	+	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต	-	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

	 	 3.	เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน	=	เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	+	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 	 4.	ในปี	2562	มีรายได้และก�าไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ	

   

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)
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 ด้านสังคม

 ข้อมูลพนักงาน	

พนักงาน

2562 2563 2564

หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม

แบ่งตามอายุ

น้อยกว่า	30	ปี - - - 145 64 209 124 64 188

30	–	50	ปี - - - 748 572 1,320 737 545 1,282

50	ปี	ข้ึนไป - - - 121 174 295 147 194 341

รวม 8,951 4,872 13,823 1,014 810 1,824 1,008 803 1,811

แบ่งตามต�าแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบัสูง - - - 54 54 108 54 49 103

ผูจ้ดัการ	-	ผูบ้ริหารระดบักลาง - - - 239 205 444 240 211 451

ระดบัปฏบิตักิาร - - - 721 551 1,272 714 543 1,257

รวม 8,951 4,872 13,823 1,014 810 1,824 1,008 803 1,811

แบ่งตามพ้ืนท่ีปฏบิติังาน

ส�านกังานใหญ่ 4,222 2,674 6,896 859 602 1,461 859 607 1,466

สาขาในประเทศ 4,729 2,198 6,927 155 208 363 149 196 345

รวม 8,951 4,872 13,823 1,014 810 1,824 1,008 803 1,811

พนักงานเข้าใหม่แบ่งตามอายุ

น้อยกว่า	30	ปี - - - 29 12 41 19 19 38

30	–	50	ปี - - - 46 39 85 46 54 100

50	ปี	ข้ึนไป - - - 13 10 23 8 4 12

รวม 1,154 412 1,566 88 61 149 73 77 150

พนักงานพ้นสภาพ

น้อยกว่า	30	ปี - - - 8 12 20 17 5 22

30	–	50	ปี - - - 43 42 85 48 60 108

50	ปี	ข้ึนไป - - - 12 10 22 16 17 	33

รวม 1,124 601 1,725 63 64 127 81 82 163
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ประเภทข้อมลู หน่วย 2562 2563 2564

การลาหยุดของพนักงาน

พนกังานทีม่สิีทธลิาคลอดเพ่ือเลีย้งดบูตุร คน 8,951 1,014 965

พนกังานทีไ่ด้ใช้สิทธิลาคลอดเพ่ือเลีย้งดบูตุร คน 289 32 26

พนกังานทีก่ลบัมาท�างานหลงัจากส้ินสุดระยะการลาคลอดเพ่ือเลีย้งดบูตุร คน 281 32 26

ลาป่วย วัน/คน - 3.78 2.62

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

อบุตัเิหตไุม่ถึงข้ันหยดุงาน ราย - 0 0

อบุตัเิหตถึุงข้ันหยดุงาน ราย 0 1 0

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมทัง้หมด ชั่วโมง - 14,615.14 7,347.36

ผู้บริหารระดับสูงเฉลี่ย ชั่วโมง/คน - 14.76 9.72

ผู้จัดการ	–	ผู้บริหารระดับกลางเฉลี่ย ชั่วโมง/คน - 20.51 10.16

พนักงานระดับปฏิบัติการเฉลี่ย ชั่วโมง/คน - 6.53 4.45

ข้อร้องเรียนด้านการทรัพยากรบคุคล

จ�านวนข้อร้องเรียน กรณี - 0 2

	 ข้อมูลอื่น	ๆ	เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
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ตัวชีวั้ดผลการด�าเนินงาน 2562 2563 2564

การใช้พลงังานไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 574,971 568,101 643,998

อัตราการใช้ไฟฟ้า	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - (1.19) 12.01

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจ�านวนพนักงาน	(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน) 1,197.86 1,181.08 1,384.94

อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อจ�านวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - (1.40) 15.62

ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า	(บาท) 2,740,264 2,706,107 2,898,040

อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - (1.25) 5.62

การใช้น�า้

ปริมาณการใช้น�้า	(ลูกบาศก์เมตร) 4,012 4,085 3,801

อัตราการใช้น�้า	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - 1.82 (5.26)

ปริมาณการใช้น�้าต่อจ�านวนพนักงาน	(ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 12.54 12.49 11.52

อัตราการใช้น�้าต่อจ�านวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - (0.36) (8.13)

ค่าใช้จ่ายในการใช้น�้า	(บาท) 80,280 81,707 76,020

อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้น�้า	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - 1.78 (5.31)

การใช้กระดาษ

ปริมาณการใช้กระดาษ	(รีม) - 5,483 5,150

อัตราการใช้กระดาษ	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - - (6.07)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ	(บาท) - 548,381 474,481

อัตราค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - - (13.48)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 2)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(TonCO2e) 287.43 283.99 321.93

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	(ร้อยละ) - (1.19) 12.01

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจ�านวนพนักงาน	(TonCO2e	ต่อคน) 0.60 0.59 0.69

อตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจ�านวนพนกังาน	เพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	(ร้อยละ) - (1.40) 15.62

 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 ราชธานีลิสซิ่ง

หมายเหตุ 1.	 อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง	เปรียบเทียบข้อมูลกับปีฐาน	โดยการใช้พลังงานไฟฟ้า	การใช้น�้า	และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	หมายถึง	ปี	2562	และ 

	 	 	 ส�าหรับการใช้กระดาษ	หมายถึง	ปี	2563	ซึ่งเป็นปีที่บริษัทเริ่มเก็บข้อมูล

	 	 2.	 ราชธานีลิสซิ่ง	อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลการด�าเนินงานในระยะยาว	(3	-	5	ปี)

	 	 3.		การใช้พลังงานไฟฟ้า	ในปี	2564	มีปริมาณเพิ่มขึ้น	เนื่องจากการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานของบริษัท

	 	 4.		การใช้น�้า	วัดผลการด�าเนินงานเฉพาะส่วนส�านักงานใหญ่

	 	 5.		การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที	่2	(Scope	2)	เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้า	โดยอ้างองิวิธกีารค�านวณ 

	 	 	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Carbon	Footprint)	จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)
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1.4 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 สรปุรายงานการตรวจสอบบญัช ีปี 2564 2563 และ 2562

	 ปี	 2564	 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย		และงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ข้อมูลและ

เหตุการณ์ที่เน้น	 โดยผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิรวมข้อ	1.2	และข้อ	14.2		จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน	 สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซ่ึง 

ความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ 

กระแสเงนิสดในอนาคตของกลุม่บริษัท	จากผลกระทบของสถานการณ์ 

ดังกล่าว	กลุ่มบริษัทจึงได้จัดท�างบการเงินโดยเลือกน�าแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรับกิจการ 

ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

มาถือปฏิบัติ	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	4	เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการแสดงรายการเงิน 

ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย	 ทั้งน้ี	 ผู้สอบบัญชีมิได้แสดง 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

	 ปี	2563			ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ

งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 และงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	ข้อมูลและ

THANI

เหตุการณ์ที่เน้น	 โดยผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิรวมข้อ	1.2	และข้อ	3	ก)	จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน	 สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซ่ึง

ความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท	 และจากผลกระทบของ

สถานการณ์ดังกล่าว	 กลุ่มบริษัทจึงได้จัดท�างบการเงินโดยเลือก 

น�าแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เร่ือง	 มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว

ส�าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดย 

สภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏบิตั	ิทัง้นี	้ผูส้อบบญัชีมไิด้แสดงความเหน็

อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

	 ปี	 2562	 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 และงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ข้อมูลและ

เหตุการณ์ที่เน้น	 โดยผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ	 2	 และ	 5	 เก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและ

แผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และ

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีส�าหรับการแสดงมูลค่าอาคารจากวิธีราคาทุนเป็นวิธ ี

ตีราคาใหม่ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 ผู ้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็น 

อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
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 ตารางสรุปงบการเงิน

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ 2564 2563 2562

เงินสด 4,477 2,471 2,970

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-	เงินฝากสถาบันการเงิน 8,946,827 7,811,600 7,404,040

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 2,780,747 3,356,589 -

สินทรัพย์อนุพันธ์ 206,359 145,444 12,755

เงินลงทุนสุทธิ 13,124,068 21,650,020 41,550,937

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 52,955,094 48,006,971 45,420,712

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 55,220,642 50,250,543 53,159,444

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,679,488 3,054,027 3,128,013

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 755,575 677,699 301,038

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 245,481 163,898 138,628

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,024,545 917,113 809,047

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 842,654 1,246,888 2,577,224

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - 3,423,074

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 2,948,631 3,472,371 2,998,680

รวมสินทรัพย์ 142,734,588 140,755,634 160,926,562

	(หน่วย:	พันบาท)
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2564 2563 2562

หนี้สิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 15,984,296 13,312,347 15,659,515

หนี้สินอนุพันธ์ 17,655 14,219 46,515

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 34,307,745 33,887,024 44,780,435

ประมาณการหนี้สิน 324,264 410,153 468,225

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 243,501 225,797 209,995

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 11,414,278 12,231,053 13,095,578

เงินปันผลค้างจ่าย - - 4,582,651

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,264,051 2,083,488 948,244

หนี้สินอื่น 5,037,756 5,823,399 7,076,651

รวมหนี้สิน 68,593,546 67,987,480 86,867,809

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน	ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว

หุ้นบุริมสิทธิ	13,006	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

(2563:	หุ้นบุริมสิทธิ	13,156	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)

(2562:	หุ้นบุริมสิทธิ	13,156	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท) 130 132 132

หุ้นสามัญ	1,165,116,697	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

(2563:	หุ้นสามัญ	1,165,116,547	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท)

(2562:	หุ้นสามัญ	1,165,116,547	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท) 11,651,167 11,651,165 11,651,165

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,065,645 2,065,645 2,065,645

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (3,228,898) (2,701,100) (2,540,472)

ก�าไรสะสม

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

-	ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน 5,863,053 5,863,053 999,964

ยังไม่ได้จัดสรร 53,348,103 51,016,932 53,378,669

หัก:	หุ้นทุนซื้อคืน -	หุ้นสามัญ (5,863,053) (5,863,053) (999,964)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 65,113,977 63,310,604 65,832,969

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 9,027,065 9,457,550 8,225,784

รวมส่วนของเจ้าของ 74,141,042 72,768,154 74,058,753

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 142,734,588 140,755,634 160,926,562

 

	(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ) 
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2564 2563 2562

ก�าไรหรือขาดทุน

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายได้ดอกเบี้ย 4,026,686 4,213,087 4,339,052

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,355,450) (1,620,162) (1,599,451)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,671,236 2,592,925 2,739,601

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,886,819 1,659,343 1,458,217

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (432,393) (410,723) (374,135)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,454,426 1,248,620 1,084,082

ก�าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน/

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 527,265 150,558 145,707

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน (3,026) 3,756,985 513,526

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	บริษัทร่วมและการร่วมค้า			 1,986,341 2,154,393 366,638

ก�าไรจากการรับช�าระหนี้/ตีโอนทรัพย์ช�าระหนี้ 738,663 118,425 243,155

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 849,500 225,455 221,627

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 8,148,356 7,708,659 7,982,593

รายได้เงินปันผล 145,382 308,218 181,467

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 403,214 466,598 579,731

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 16,921,357 18,730,836 14,058,127

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (5,737,095) (5,820,603) (6,574,234)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ 11,184,262 12,910,233 7,483,893

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2,051,760 1,886,934 1,895,377

ค่าตอบแทนกรรมการ 87,349 82,709 69,772

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 272,845 244,765 245,286

ค่าภาษีอากร 40,339 20,889 34,655

ค่าใช้จ่ายอื่น 690,610 663,902 789,062

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ 3,142,903 2,899,199 3,034,152

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 482,865 606,102 -

โอนกลับหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 - - (316,254)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,558,494 9,404,932 4,765,995

ภาษีเงินได้ (836,219) (1,556,690) (1,366,653)

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 6,722,275 7,848,242 3,399,342

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 13,360,708

รวมก�าไรส�าหรับปี 6,722,275 7,848,242 16,760,050

 

หน่วย:	พันบาท

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

2564 2563 2562

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (45,606) (38,669) -

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - - 379,514

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(ขาดทุน) (190,582) 10,034 (64,689)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 9,121 7,734 27,766

(227,067) (20,901) 	342,591

รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (161,520) (1,392,658) -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - 88,852

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(ขาดทุน) 128,454 (121,071) 246,604

ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(ขาดทุน)	ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 47,937 73,781 (75,622)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(ขาดทุน) 9,360 157,156 (14,039)

24,231 (1,282,792) 245,795

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ขาดทุน) (202,836) (1,303,693) 588,386

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 2,996,555

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (202,836) (1,303,693) 3,584,941

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 6,519,439 6,544,549 3,987,728

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 16,357,263

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,519,439 6,544,549 20,344,991

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 5,287,180 6,669,030 1,729,979

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 9,077,080

ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 5,287,180 6,669,030 10,807,059

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 1,435,095 1,179,212 1,669,363

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 4,283,628

ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1,435,095 1,179,212 5,952,991

6,722,275 7,848,242 16,760,050

 

	(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
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2564 2563 2562

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 5,164,808 5,527,435 2,108,033

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 10,495,185

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 5,164,808 5,527,435 12,603,218

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 1,354,631 1,017,114 1,879,695

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 5,862,078

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1,354,631 1,017,114 7,741,773

6,519,439 6,544,549 20,344,991

ก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาทต่อหุ้น)

ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 5.04 6.26 1.51

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 7.92

5.04 6.26 9.43

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	(บาทต่อหุ้น)

ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 5.04 6.26 1.51

ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 7.92

5.04 6.26 9.43

 

	(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

104



แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,558,494 9,404,932 23,464,638

รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	บริษัทร่วมและการร่วมค้า (1,986,341) (2,154,393) (366,638)

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 228,110 195,264 84,342

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 482,865 606,102 -

โอนกลับหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 - - (316,254)

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (8,867) 45,350 122,721

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (771,301) (73,075) 343,628

ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/	สินทรัพย์อื่นลดลง (18,616) (8,716) (1,732)

ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร - - 1,678

ก�าไรและดอกเบี้ยรับจากการโอนทรัพย์สินช�าระหนี้ (206) (2,733) (6,012)

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - - (266,274)

ก�าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรหรือขาดทุน (137,731) (37,824) -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม - - (4,663,620)

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 918 3,537 10,989

รายได้ค้างรับอื่นลดลง	(เพิ่มขึ้น) (104,746) 20,237 (180,140)

5,242,579 7,998,681 18,227,326

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (2,671,236) (2,592,925) (2,739,601)

รายได้เงินปันผล (145,382) (308,218) (181,467)

เงินสดรับดอกเบี้ยจากการด�าเนินงาน 3,841,100 3,916,642 4,041,806

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการด�าเนินงาน (262,534) (207,427) (362,494)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,215,688) (1,753,599) (984,679)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสินด�าเนินงาน 4,788,839 7,053,154 18,000,891

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	–	เงินฝากสถาบันการเงิน (1,134,647) (413,528) (68,888)

สินทรัพย์อนุพันธ์ (102,887) (132,689) (8,712)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 634,560 2,646,100 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - - (925,994)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (5,975,270) 2,656,163 (2,468,972)

ทรัพย์สินรอการขาย 799,358 837,045 531,600

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 404,234 1,330,336 (64,833)

สินทรัพย์อื่น 557,598 2,420,152 113,155

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	–	เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 2,671,949 (2,347,168) (3,028,743)

หนี้สินอนุพันธ์ 3,437 (32,297) 42,015

 

	(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (819,437) 1,135,245 (10,688)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต (816,774) (864,525) (965,992)

หนี้สินอื่น (479,076) (996,057) 92,927

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 531,884 13,291,931 11,237,766

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 7,780,644 11,974,493 (29,382,633)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทร่วมและการร่วมค้า (4,206,014) (1,475,340) (70,249,755)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม - - 87,113,406

เงินสดรับดอกเบี้ย 204,084 177,352 225,990

เงินสดรับเงินปันผล 1,064,403 662,241 393,888

เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (219,196) (95,321) (104,807)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,840 2,005 2,521

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 4,627,761 11,245,430 (12,001,390)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7,485,988 18,161,956 18,956,837

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (7,065,268) (29,055,368) (9,654,158)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (1,103,215) (1,427,775) (1,184,447)

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน - (4,863,089) (234,984)

เงินสดค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย - 934,402 -

เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย (167) (648) -

เงินปันผลจ่าย (3,144,513) (7,726,804) (3,206,745)

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (118,106) (108,796) -

เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (1,212,358) (451,738) (3,919,763)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,157,639) (24,537,860) 756,740

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,006 (499) (6,884)

เงินสด ณ วันต้นปี 2,471 2,970 9,854

เงินสด ณ วันปลายปี 4,477 2,471 2,970

 

	(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

2564 2563 2562

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด

รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมา 653,517 689,984 807,593

เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน 100,557 1,586 2,161

เงินปันผลค้างจ่าย - - 4,582,651

ลูกหนี้จากการซื้อขายบริษัทย่อย - - 764,039

เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทร่วม - - 193,750

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 71,374 52,852 -

โอนเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อรายย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			 - 39,008 -

 

	(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

 งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม

2564 2563 2562

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น 69.08 65.06 65.36

อัตราก�าไรสุทธิ 51.82 52.53 25.05

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(1)

8.31 10.47 15.70

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.73 5.24 1.67

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.93 0.93 1.17

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 4.52 4.45 5.54

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม
(2)

5.10 5.14 5.02

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 62.10 60.38 57.46

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 5.04 6.26 9.43

(หน่วย:	ร้อยละ)

 อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

หมายเหตุ 
(1)
	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	=	(ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ/ส่วนของเจ้าของส่วนของบริษัทใหญ่เฉลี่ย)

  
(2)
	อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม	ตามหลักเกณฑ์ของ	ธปท.
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 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์

	 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี	2564	มีการขยายตัวร้อยละ	1.6	

จากปี	2563	ทีม่กีารหดตวัอย่างรุนแรงทีร้่อยละ	6.2	จากผลกระทบ 

ของการระบาดของโรคโควิด	 19	 ถึงแม้ว่าในปี	 2564	 จะมีการ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	หลายระลอก	โดยเฉพาะการระบาดของ 

สายพันธุเ์ดลต้าในช่วงไตรมาส	2	ต่อเนือ่งมาจนถึงไตรมาส	4	ของปี	 

ที่มีจ�านวนผู้ติดเช้ือสูงถึงหลักหมื่นคนต่อวัน	 ท�าให้การฟื้นตัวของ 

เศรษฐกิจเกิดความล่าช้า	แต่จากมาตรการกระตุน้การใช้จ่ายในประเทศ 

ของภาครัฐ	การผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดทีอ่อกมา 

อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตามจ�านวนผู้ติดเช้ือ 

ที่ลดลงจากการเร่งฉีดวัคซีน	 รวมไปถึงการส่งออกมีการขยายตัว 

ตามการฟ้ืนตวัของอปุสงค์ของประเทศคูค้่า	ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 

มกีารขยายตวัจากปีก่อน	ทัง้นี	้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด	19	ทีส่่งผลกระทบต่อเนือ่งรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของ 

ประเทศ	ธปท.	และสถาบนัการเงนิได้ร่วมกันออกมาตรการต่าง	ๆ 	เพ่ือ 

บรรเทาผลกระทบของโรคโควิด	19	ทีเ่กิดข้ึนต่อประชาชนและภาค

ธุรกิจแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน	ธปท.	ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ	0.50	ต่อปี	

ตลอดทั้งปี	 เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง

จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม	

	 สนิเช่ือของธนาคารพาณชิย์ไทยในปี	2564	ปรับตวัเพิม่ข้ึนจาก 

ปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจและ 

สินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ส�าหรับสินเช่ือภาคครัวเรือน 

เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 ในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อหดตัวลง	 

ด้านเงนิฝากปรับตวัเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับปริมาณการขยายตวัของ

สินเช่ือ	 ส�าหรับสินเช่ือด้อยคุณภาพปรับตัวเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องตาม

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว	

 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	2565	มแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวั	โดยคาดว่า 

จะขยายตัวได้ร้อยละ	3.5	-	4.5	ตามการคาดการณ์ของส�านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ โดยมปัีจจยัสนบัสนนุ 

ทีส่�าคญัมาจากการฟ้ืนตวัของอปุสงค์ในประเทศ	และภาคการท่องเทีย่ว 

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด	19	ทีค่ลีค่ลายลง	รวมไปถึง 

การขยายตัวของการส่งออก	และการลงทุนของภาครัฐ	

 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	 ในปี	 2564	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิรวม	 6,722	 

ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 •	 ราชธานีลิสซ่ิง	 มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม	 จ�านวน	 

	 	 1,709	ล้านบาท

	 •	 ธนชาตประกันภัย	มีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	768	ล้านบาท

	 •	 บล.	ธนชาต	มีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	661	ล้านบาท

 •	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 

  มีจ�านวน	1,986	ล้านบาท

	 •	 ก�าไรสุทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย์	และบริษัทย่อยอื่น	 

	 	 มีจ�านวน	265	ล้านบาท

	 ส่งผลให้งบการเงินรวมมีก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ	 จ�านวน	

5,287	ล้านบาท	ลดลง	1,382	ล้านบาท	หรือร้อยละ	20.72	จากปีก่อน	 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส	1	ปี	2563	บริษัทฯ	มีการรับรู้ 

ก�าไรจากการขายเงินลงทนุใน	บจ.	อายโินะโมะโต๊ะ	ซ่ึงเป็นก�าไรพิเศษ 

ทีเ่กิดข้ึนคร้ังเดยีว	หากไม่รวมก�าไรพิเศษดงักล่าว	บริษัทฯ	มกี�าไรสทุธิ 

เพ่ิมข้ึน	1,608	ล้านบาท	หรือร้อยละ	43.71	ซ่ึงเกิดจากผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ส�าคัญที่เติบโตขึ้น	

 ทัง้นี	้บริษัทฯ	มกี�าไรต่อหุ้น	(EPS)	ในปี	2564	เท่ากับ	5.04	บาท	 

โดยมอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวมเฉลีย่	(ROAA)	และอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เฉลี่ย	(ROAE)	อยู่ที่

ร้อยละ	4.73	และ	8.31	ตามล�าดับ
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�าหรับปี ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย 4,026 4,213 4,339 (187) (4.44)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,355 1,620 1,599 (265) (16.36)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,671 2,593 2,740 78 3.01

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,454 1,249 1,084 205 16.41

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น
(1)

7,059 9,068 3,660 (2,009) (22.15)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ 11,184 12,910 7,484 (1,726) (13.37)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 3,143 2,899 3,034 244 8.42

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ	

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	(โอนกลับ) 483 606 (316) (123) (20.30)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,558 9,405 4,766 (1,847) (19.64)

ภาษีเงินได้ 836 1,557 1,367 (	721) (46.31)

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 6,722 7,848 3,399 (1,126) (14.35)

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 13,361 - -

รวมก�าไรส�าหรับปี 6,722 7,848 16,760 (1,126) (14.35)

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 5,287 6,669 10,807 (1,382) (20.72)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 1,435 1,179 5,953 256 21.71

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง (บาท) 5.04 6.26 1.51 (1.22) (19.49)

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

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 5.04 6.26 9.43 (1.22) (19.49)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 1,048.62 1,065.52 1,145.72 (16.90) (1.59)

 

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ 
(1)
	รายได้จากการด�าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ส�าหรับปี ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-

เงินฝากสถาบันการเงิน 81 150 148 (69) (46.00)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 27 83 - (56) (67.47)

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า - - 121 - -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 1 2 - (1) (50.00)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 115 234 - (119) (50.85)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 281 - -

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 372 228 250 144 63.16

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 3,430 3,516 3,539 (86) (2.45)

รวมรายได้ดอกเบี้ย 4,026 4,213 4,339 (187) (4.44)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 255 216 363 39 18.06

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 1,071 1,373 1,222 (302) (22.00)

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 16 19 14 (3) (15.79)

อื่น	ๆ 13 12 - 1 8.33

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,355 1,620 1,599 (265) (16.36)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,671 2,593 2,740 78 3.01

(หน่วย:	ล้านบาท)

 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

	 ในปี	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อยมรีายได้ดอกเบีย้สุทธจิ�านวน	

2,671	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	78	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.01	จากปีก่อน	

โดยแบ่งเป็น

	 รายได้ดอกเบีย้	มจี�านวน	4,026	ล้านบาท	ลดลง	187	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	4.44	สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ย

เงินฝากจากสถาบันการเงินและจากเงินลงทุนในตราสารหนี	้ 

จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตามภาวะตลาด	 และปริมาณเงินลงทุน

ทีล่ดลง	ในขณะทีร่ายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยมืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย์

และเงินให้สินเชื่อที่มีหลักประกันเพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้	มจี�านวน	1,355	ล้านบาท	ลดลง	265	ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	 16.36	 ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารจดัการต้นทนุทางการเงนิ 

ให้เหมาะสมกับสภาวะดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวลดลง
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ส�าหรับปี ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,886 1,659 1,458 227 13.68

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 432 410 374 22 5.37

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,454 1,249 1,084 205 16.41

ก�าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรหรือขาดทุน/ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ

ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 527 151 146 376 249.01

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุน (3) 3,757 514 (3,760) (100.08)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	–

บริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,986 2,154 367 (168) (7.80)

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 850 225 222 625 277.78

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 2,411 1,888 1,408 523 27.70

รายได้เงินปันผล 145 308 181 (163) (52.92)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 1,143 585 822 558 95.38

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น 7,059 9,068 3,660 (2,009) (22.15)

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 8,513 10,317 4,744 (1,804) (17.49)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี	 2564 

มีจ�านวน	 8,513	 ล้านบาท	 ลดลง	 1,804	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

17.49	จากปีก่อน

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ในปี	 2564	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 มีจ�านวน	

1,454	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	205	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.41	โดยม ี

สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์ 

ตามปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์ใน	ตลท.	รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของ

รายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหน่วยลงทุน	และรายได้ค่าธรรมเนียม

ที่ปรึกษาในการให้ค�าปรึกษาการลงทุน	(ZEAL)

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

	 รายได้จากการด�าเนนิงานอืน่	มจี�านวน	7,059	ล้านบาท	ลดลง	 

2,009	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 22.15	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

	 •	 ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	มีจ�านวน	3	ล้านบาท	ขณะที ่

	 	 ปีก่อน	มีก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	3,757	ล้านบาท	จาก 

	 	 การขายเงินลงทุนใน	บจ.	อายิโนะโมะโต๊ะ

	 •	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสยี	-	บริษัทร่วม 

	 	 และการร่วมค้า	มีจ�านวน	1,986	ล้านบาท	ลดลง	168	 

	 	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.80

	 •	 ก�าไรจากการรับช�าระหนี้/ตีโอนทรัพย์ช�าระหนี้	มีจ�านวน	 

	 	 739	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	621	ล้านบาท	หรือร้อยละ	526.27

	 •	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 มีจ�านวน	 

	 	 2,411	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	523	ล้านบาท	หรือร้อยละ	27.70	

	 •	 รายได้เงินปันผล	มีจ�านวน	 145	ล้านบาท	ลดลง	 163	 

	 	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	52.92

	 •	 ก�าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม 

	 	 ผ่านก�าไรหรือขาดทุน	มีจ�านวน	527	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	 

	 	 376	ล้านบาท	หรือร้อยละ	249.01

	 •	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	มีจ�านวน	 

	 	 850	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	625	ล้านบาท	หรือร้อยละ	277.78

111



ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

ส�าหรับปี ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2,052 1,887 1,895 165 8.74

ค่าตอบแทนกรรมการ 87 83 70 4 4.82

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 273 245 245 28 11.43

ค่าภาษีอากร 40 21 35 19 90.48

ค่าใช้จ่ายอื่น 691 663 789 28 4.22

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ 3,143 2,899 3,034 244 8.42

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ)

ส�าหรับปี ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - (1) - 1 100.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

			ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (30) 271 - (301) (111.07)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 667 337 (316) 330 97.92

สินทรัพย์อื่น (154) (1) - (153) (15,300.00)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ  

หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) 483 606 (316) (123) (20.30)

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 ในปี	2564	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวน	3,143	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	244	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	8.42	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย	Incentive	ที่จ่ายให้พนักงานตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น

	 ในปี	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อยมผีลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน	จ�านวน	483	ล้านบาท	ลดลง	123	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 

20.30	 สาเหตุหลักมาจากการโอนกลับด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้	 ในขณะที่มีการตั้งส�ารองลูกหนี้เพ่ิมข้ึนจากผลกระทบของการ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด	19	หลายระลอก	ส่งผลต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เงินสด 4 2 3 2 100.00

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-	

เงินฝากสถาบันการเงิน 8,947 7,812 7,404 1,135 14.53

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 2,781 3,357 - (576) (17.16)

เงินลงทุนสุทธิ 13,124 21,650 41,551 (8,526) (39.38)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 52,955 48,007 45,421 4,948 10.31

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 55,221 50,251 53,159 4,970 9.89

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,679 3,054 3,128 625 20.46

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์และสินทรัพย์

สิทธิการใช้สุทธิ 756 678 301 78 11.50

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - 3,423 - -

สินทรัพย์อื่น 5,268 5,945 6,537 (677) (11.39)

สินทรัพย์รวม 142,735 140,756 160,927 1,979 1.41

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	เงินกู้ยืม

จากสถาบันการเงิน 15,984 13,312 15,660 2,672 20.07

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 34,308 33,887 44,780 421 1.24

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 11,414 12,231 13,096 (817) (6.68)

หนี้สินอื่น 6,888 8,557 13,332 (1,669) (19.50)

หนี้สินรวม 68,594 67,987 86,868 607 0.89

ส่วนของบริษัทใหญ่ 65,114 63,311 65,833 1,803 2.85

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 9,027 9,458 8,226 (431) (4.56)

ส่วนของเจ้าของรวม 74,141 72,769 74,059 1,372 1.89

หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม 142,735 140,756 160,927 1,979 1.41

(หน่วย:	ล้านบาท)

 ฐานะทางการเงิน
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เงินลงทุนจ�าแนกตามประเภท 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย - 43 - (43) (100.00)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 10,416 19,250 - (8,834) (45.89)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2,708 2,357 - 351 14.89

เงินลงทุนเพื่อค้าสุทธิ - - 5,786 - -

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ - - 33,197 - -

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดสุทธิ - - 2,426 - -

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ - - 142 - -

เงินลงทุนสุทธิ 13,124 21,650 41,551 (8,526) (39.38)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 52,955 48,007 45,421 4,948 10.31

รวมเงินลงทุนสุทธิ 66,079 69,657 86,972 (3,578) (5.14)

(หน่วย:	ล้านบาท)

 เงินลงทุนสุทธิ

 สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ�านวน	142,735	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,979	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.41	

จากสิ้นปี	2563	โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - เงินฝากสถาบันการเงิน 

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 -	 เงินฝากสถาบันการเงิน	มีจ�านวน	8,947	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	1,135	ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	14.53	จากการบริหารสภาพคล่อง

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อยมเีงนิลงทนุ

สุทธิรวม	จ�านวน	66,079	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อน	 จ�านวน	 

3,578	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.14	สาเหตหุลกัมาจากการครบก�าหนด 

ของพันธบตัรรัฐบาล	ขณะทีเ่งินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เพ่ิมข้ึน	สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุเพิม่ใน	ธนาคารทหารไทยธนชาต	 

และ	บมจ.	เอ็มบีเค	

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และ

ดอกเบีย้ค้างรับสุทธ	ิจ�านวน	55,221	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน	 

4,970	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.89	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น

ของเงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย	ทั้ง	ราชธานีลิสซิ่ง	ธนชาตพลัส	

และ	บล.	ธนชาต

 ทรัพย์สินรอการขาย

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อยมทีรัพย์สนิ

รอการขายตามราคาต้นทนุ	จ�านวน	4,568	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	 

3.20	 ของสินทรัพย์รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับทรัพย์สิน 

รอการขาย	จ�านวน	889	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	19.46	ของมลูค่า 

ตามราคาต้นทุน

114



แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างเงินทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 เทียบกับปี 2563

2564 2563 2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 15,984 13,312 15,660 2,672 20.07

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 34,308 33,887 44,780 421 1.24

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 11,414 12,231 13,096 (817) (6.68)

หนี้สินอื่น 6,888 8,557 13,332 (1,669) (19.50)

หนี้สินรวม 68,594 67,987 86,868 607 0.89

ส่วนของเจ้าของรวม 74,141 72,769 74,059 1,372 1.89

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 142,735 140,756 160,927 1,979 1.41

(หน่วย:	ล้านบาท)

 หนี้สิน

	 หนีสิ้นรวมของกลุม่ธนชาต	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	มจี�านวน	 

68,594	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	607	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.89	จาก 

สิ้นปี	2563	โดยมีรายการส�าคัญดังนี้

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-เงินกู้ยืมจาก 

	 	 สถาบันการเงิน	 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

	 	 มีจ�านวน	50,292	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 

	 	 3,093	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.55	 จากการบริหาร 

	 	 สภาพคล่อง

 ส่วนของเจ้าของ

	 ส่วนของเจ้าของรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีจ�านวน	

74,141	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,372	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.89	จาก

สิ้นปี	2563	โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่	จ�านวน	65,114	ล้านบาท	 

	 	 เพ่ิมข้ึน	 1,803	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 2.85	 มีสาเหตุ 

  มาจากก�าไรจากการด�าเนนิงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

	 	 ในปี	2564	จ�านวน	5,287	ล้านบาท	และการจ่ายเงินปันผล 

	 	 จ�านวน	3,146	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	จ�านวน	9,027	ล้านบาท	 

	 	 ลดลง	431	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.56	ส่วนใหญ่เกิดจาก 

	 	 การเปลีย่นสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย	3	แห่ง	มาเป็น 

	 	 บริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100

 การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	เงนิสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

มีจ�านวน	 4	 ล้านบาท	 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากและใช้ไป 

ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 จ�านวน	 532	 

  ล้านบาท	เกิดจากก�าไรจากการด�าเนนิงาน	4,789	ล้านบาท	

	 	 โดยมกีารเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด�าเนนิงาน 

	 	 ทีส่�าคญั	ได้แก่	ทรัพย์สินรอการขายลดลง	799	ล้านบาท	 

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือ 

	 	 ขาดทุนลดลง	 635	 ล้านบาท	 ลูกหนี้จากการซ้ือขาย 

	 	 หลักทรัพย์ลดลง	404	ล้านบาท	และสินทรัพย์อื่นลดลง	 

	 	 558	ล้านบาท	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	- 

	 	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน	 2,672	 ล้านบาท	 

	 	 หนีสิ้นอนพัุนธ์เพ่ิมข้ึน	3	ล้านบาท	ในขณะทีเ่งนิให้สินเช่ือ 

 แหล่งที่มาของเงินทุน

 โครงสร้างเงินทุน

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	โครงสร้างเงนิทนุของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยประกอบด้วย	หนีสิ้นรวม	จ�านวน	68,594	ล้านบาท	และ

ส่วนของเจ้าของรวม	จ�านวน	74,141	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ	0.93	เท่า	โดยองค์ประกอบของ

แหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ตราสารหนี้ที่ออกและ 

เงนิกู้ยมื	ซ่ึง	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	มจี�านวน	34,308	ล้านบาท	 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 24.04	 รายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงิน	 -	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินร้อยละ	 11.20	 หนี้สิน 

จากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต	 ร้อยละ	 8.00	 และหนี้สินอื่น	

ร้อยละ	4.82	ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
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บริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี

2564 2563 2562

บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(งบการเงินรวม) 60.16 1,709 1,860 1,964

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 50.96 768 745 1,449

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 50.96 661 479 1,674

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด 99.99 43 24 135

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด 83.44 34 7 224

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด 100.00 88 (25) 135

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 100.00 111 (383) (231)

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 	 แก่ลูกหนี้เพ่ิมข้ึน	 5,975	 ล้านบาท	 รายการระหว่าง 

	 	 ธนาคารและตลาดเงนิ	-	เงินฝากสถาบนัการเงนิเพ่ิมข้ึน	 

	 	 1,135	ล้านบาท	สินทรัพย์อนุพันธ์เพิ่มขึ้น	103	ล้านบาท	 

	 	 เจ้าหนี้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์ลดลง	 819	 ล้านบาท	 

	 	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง	 817	 

	 	 ล้านบาท	และหนี้สินอื่นลดลง	479	ล้านบาท

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 จ�านวน	 4,628	 

	 	 ล้านบาท	 เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง	 7,781	 

	 	 ล้านบาท	เงินสดรับเงนิปันผล	1,064	ล้านบาท	เงินสดรับ 

	 	 ดอกเบี้ย	204	ล้านบาท	เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	 

  4	ล้านบาท	ในขณะท่ีมเีงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 

  บริษัทร่วมและการร่วมค้า	4,206	ล้านบาท	และเงินสด 

  จ่ายซ้ืออาคารและอปุกรณ์/สินทรัพย์ไม่มตีวัตน	219	ล้านบาท

	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 จ�านวน	 5,158	 

	 	 ล้านบาท	ซ่ึงเกิดจากเงนิสดจ่ายคนืตราสารหนีท้ีอ่อกและ 

	 	 เงนิกู้ยมื	7,065	ล้านบาท	เงินปันผลจ่าย	3,145	ล้านบาท	 

	 	 เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 1,212	 

	 	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและ 

	 	 เงินกู้ยืม	 1,104	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตาม 

	 	 สัญญาเช่าการเงิน	 118	 ล้านบาท	 ในขณะที่มีเงินสด 

	 	 รับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	7,486	ล้านบาท	

 ภาระผูกพัน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระ

ผกูพัน	จ�านวน	10	ล้านบาท	ลดลง	54	ล้านบาท	หรือร้อยละ	84.38	

จากสิ้นปี	2563	

	 สัดส่วนการถือหุ้นและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

ที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้

หมายเหตุ 1.	บริษัทฯและบริษัทย่อย	เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นร้อยละ	60.16	ณ	สิ้นปี	2564

  2.	บริษัทฯ	เพ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ใน	บริษัท	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	จากร้อยละ	51.00	เป็น	ร้อยละ	100.00	เมือ่วันที	่4	สิงหาคม	2564 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 

	 ส�าหรับปี	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิงและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ

จ�านวน	 1,709	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 151	 ล้านบาท	

หรือร้อยละ	 8.12	 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง	 อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ท�าให้	ราชธานลีสิซ่ิง

มีการปล่อยสินเชื่อแบบระมัดระวัง	โดยรายได้รวมส�าหรับปี	2564	 

มีจ�านวน	 4,226	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 37	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	0.87	ในขณะที	่ราชธานลีสิซ่ิงและบริษัทย่อย	มรีายจ่าย 

ทางการเงินจ�านวน	 913	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 150	 

ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 14.11	 จากการจัดหาเงินกู้เพื่อให้

สอดคล้องกับการปล่อยสินเช่ือ	 และรักษาช่องว่างของส่วนต่าง

อัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่	 ราชธานีลิสซิ่ง	 สามารถท�าก�าไรได้

อย่างสม�่าเสมอ

 รายได้

	 ปี	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิง	 ได้ให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือ

ลูกค้าตลอดระยะเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด	19	ทีผ่่านมาภายใต้สถานการณ์ทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอน	

ราชธานีลิสซ่ิง	 ยังคงด�าเนินนโยบายการปล่อยสินเช่ือด้วยความ

ระมัดระวัง	ในภาวะที่ก�าลังซื้อและรายได้ภาคครัวเรือนของลูกหนี้

ที่อ่อนตัวลง	ส่งผลให้	ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อย	มีรายได้รวม	

4,226	ล้านบาท	ลดลงเล็กน้อยจากปี	2563	จ�านวน	37	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	0.87	(ในขณะทีล่กูหนีเ้ช่าซ้ือและลกูหนีก้ารเงนิเพ่ิมข้ึน

จากปี	2563	จ�านวน	1,163	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.49)

	 ส�าหรับองค์ประกอบหลักของรายได้ในปี	 2564	 ของ	 

ราชธานีลิสซ่ิงและบริษัทย่อย	 ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจาก

สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินจ�านวน	 3,430	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	 81.16	 ของรายได้รวม	 รายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการ	จ�านวน	379	ล้านบาท	และรายได้อื่นจ�านวน	417	ล้านบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	8.97	และร้อยละ	9.87	ตามล�าดับ

	 สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่า

การเงินต่อรายได้อื่น	 (ในที่นี้	 หมายถึง	 รายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการ	 และรายได้อื่น)	 ของราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยส�าหรับ

ปี	2564	และปี	2563	มีรายละเอียดดังนี้

2564

2563

รายได้จาก

สัญญาเช่าการเงิน

1.07%

รายได้จาก

สัญญาเช่าซ้ือ

80.09%

รายได้อื่น

18.84%

รายได้จาก

สัญญาเช่าการเงิน

1.15%

รายได้จาก

สัญญาเช่าซ้ือ

81.33%

รายได้อื่น

17.52%
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 ค่าใช้จ่าย

	 ส�าหรับปี	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิงและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิจ�านวน	913	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จ�านวน	 585	 ล้านบาท	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

จ�านวน	586	ล้านบาท	และภาษีเงินได้จ�านวน	434	ล้านบาท	

	 ต้นทุนทางการเงินในปี	2564	มีจ�านวน	913	ล้านบาท	ลดลง	

150	ล้านบาท	หรือร้อยละ	14.11	เมื่อเทียบกับปี	2563	ซึ่งมาจาก

การจัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเช่ือและ 

การบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สิน	 เพ่ือรักษาส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี้ยให้อยู ่ในระดับที่ราชธานีลิสซ่ิงมีความสามารถในการ 

ท�าก�าไรได้อย่างสม�่าเสมอ	 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายในปี	 2564	

อยู่ที่ระดับร้อยละ	2.49

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี	2564	มจี�านวน	585	ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากปี	 2563	 จ�านวน	 47	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 8.74	 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมรีายจ่ายหลกัคอื	รายจ่ายพนกังาน	

ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรถยึดและค่าใช้จ่ายส�านักงาน

	 ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน	(ECL)	ส�าหรับปี	2564	 

มจี�านวน	586	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมจี�านวน	338	ล้านบาท	 

และคิดเป็นร้อยละ	 1.24	 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ถัวเฉลี่ย	 เป็นผลมาจากภาวะความเส่ียงด้านเครดิตที่เพ่ิมสูงข้ึน	

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	การตัง้ส�ารองทีเ่พ่ิมข้ึนในปี	2564	

สะท้อนแบบจ�าลอง	 ECL	 ที่คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต	 และ	

Management	 Overlay	 เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว	 ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	(TFRS	9)

 ก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี

2564 2563

ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท) 1,709 1,860

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 40.44 43.64

อัตราดอกเบี้ยรับ	(ร้อยละ) 7.15 7.04

อัตราดอกเบี้ยจ่าย	(ร้อยละ) 2.49 2.70

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละ) 4.66 4.35

สินทรัพย์

ส�าหรับปี

2564 2563

สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท) 49,223 48,518

ลูกหนี้เช่าซื้อ	-	สุทธิ	(ล้านบาท) 47,371 46,058

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	(ล้านบาท) 540 690

ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ) 96.24 94.93

สินทรัพย์รอการขาย	(ล้านบาท) 98 67

	 ปี	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิงและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ	 1,709	 

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2563	จ�านวน	151	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.12	

และราชธานีลิสซิ่งมีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	40.44	ลดลงจาก 

ปีก่อนทีอ่ยูท่ีร้่อยละ	43.64	จากภาวะเศรษฐกิจทีห่ดตวัลง	เนือ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	จงึท�าให้ราชธานลีสิซ่ิง 

มกีารให้สินเช่ือด้วยความระมดัระวัง	ราชธานลีสิซ่ิงมอีตัราดอกเบีย้รับ 

อยู่ที่ร้อยละ	 7.15	 อัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที ่

ร้อยละ	 2.49	 ส่งผลให้ราชธานีลิสซ่ิงมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 

ทีร้่อยละ	4.66

 ฐานะทางการเงิน
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 ส�าหรับปี	2564	ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	49,223	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	1.45	เมือ่เทยีบกับปี	2563	 

โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้เช่าซ้ือ	 (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน)	คดิเป็นร้อยละ	96.24	ของสินทรัพย์รวม

ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด	 19	 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง	 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ราชธานลีสิซ่ิงยงัคง 

มุง่เน้นการบริหารความเสีย่งอย่างระมดัระวัง	 และด�าเนนิการประเมนิ 

คุณภาพของสินเช่ือที่อยู ่ภายใต้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนจากผลกระทบของสถานการณ์การ 

แพร่ระบาด	ซ่ึงมคีวามเส่ียงของการกลายพนัธ์ุทีอ่บัุตข้ึินอย่างต่อเนือ่ง		 

อย่างไรก็ตาม	ราชธานลีสิซ่ิงยงัคงเน้นการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลักของราชธานีลิสซ่ิง	 รวมถึงการดูแลรักษา

ฐานลูกค้า	เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาดและท�าให้ราชธานีลิสซิ่ง 

ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง

 คุณภาพลูกหนี้และการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ

	 ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2564	ราชธานลีิสซิง่มีคา่เผือ่ผลขาดทนุ 

ด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนของลกูหนีเ้ช่าซ้ือและลกูหนีเ้ช่าการเงิน	 

จ�านวน	 1,485	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึน	 257	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 

20.93	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2563	ส�าหรับการตั้งส�ารอง	ผลขาดทุน

ด้านเครดติของราชธานลิีสซ่ิงเมือ่เปรียบเทยีบกับปี	 2563	 มจี�านวน 

เพิ่มขึ้น	248	ล้านบาท	เป็นผลมาจากภาวะความเสี่ยงด้านเครดิต 

ที่เพ่ิมสูงข้ึน	 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซ่ึงได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ภาคเศรษฐกิจ 

ได้รับผลกระทบจากการหยดุชะงกัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก	 

และรายได้ภาคครัวเรือนทีล่ดลง	รวมถึงค่าใช้จ่ายและการลงทนุของ 

ภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง	 การตั้งส�ารองเพ่ิมข้ึนในปี	 2564	 

สะท้อนแบบจ�าลอง	ECL	ทีค่าดการณ์แนวโน้มในอนาคต	เพ่ือรองรับ 

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนของสถานการณ ์

การระบาดดังกล่าว	 ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 

ฉบับที่	9	(TFRS	9)

	 ราชธานีลิสซ่ิงมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจ�าหน่ายลูกหนี้ 

ออกจากบญัชีเมือ่ศาลมคี�าพิพากษาตดัสนิให้ลกูหนีแ้ละผูค้�า้ประกัน

ช�าระหนี้ให้ราชธานีลิสซ่ิง	 เมื่อราชธานีลิสซ่ิงไม่สามารถยึดทรัพย ์

หรือบงัคบัคดใีห้เป็นไปตามค�าพิพากษาได้	และเมือ่เห็นว่าไม่สามารถ 

เรียกเก็บเงนิจากลกูหนีไ้ด้	การตดัจ�าหน่ายลกูหนีเ้ป็นหนีสู้ญจะน�าไป 

ลดค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ	และหนีสู้ญได้รับคนืจะบนัทกึในส่วนของ 

รายได้อืน่	ส�าหรับในปี	2564	และปี	2563	ราชธานลีสิซ่ิงตดัหนีสู้ญ

เป็นจ�านวน	264	ล้านบาท	และ	438	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ลูกหนี้เช่าซ้ือและลูกหนี้เช่าการเงินหลังจากหักดอกเบี้ยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรายได้	ส�าหรับปี	2564	และปี	2563	ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี ้

ปกติที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	งวด	รวมจ�านวนเงิน	47,533	ล้านบาท	

และ	46,476	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	96.23	และร้อยละ	96.87	

ของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและลกูหนีเ้ช่าการเงนิรวม	ตามล�าดบั	 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ของราชธานีลิสซ่ิงยังคงอยู่ใน 

ระดับปกติทั่วไป

 ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ราชธานลีสิซ่ิงค�านวณผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน 

ของสินทรัพย์ทางการเงนิโดยน�าหลกัการทัว่ไป	(General	Approach)	 

มาใช้	โดยจดักลุม่สนิทรัพย์ทางการเงนิออกเป็น	3	กลุม่	(three-stage	 

approach)	เพ่ือวัดมลูค่าของค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่า 

จะเกิดข้ึน	 โดยการจัดกลุ่มจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ

คณุภาพด้านเครดตินบัจากวันทีรั่บรู้รายการเมือ่เร่ิมแรก	และส�าหรับ 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงศาลพิพากษาให้ราชธานีลิสซ่ิงชนะคดี	 

ราชธานลีสิซ่ิงได้แสดงลกูหนีด้งักล่าวไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน	 และได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนไว้เต็มจ�านวนส�าหรับลูกหนี้ดังกล่าวโดยไม่หัก 

หลักประกัน	

	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณจาก 

ค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน�้าหนักตลอด

ช่วงอายุที่คาดไว้ของเคร่ืองมือทางการเงิน	 โดยอ้างอิงจากมูลค่า

ปัจจุบันของจ�านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด	 ซ่ึงอ้างอิง

จากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพย์

ทีร่าชธานลีสิซ่ิงพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดติมลีกัษณะร่วมกัน	 

เช่น	ประเภทของหลกัประกัน	ระยะเวลาของสัญญา	และปัจจยัอืน่ 

ที่เก่ียวข้อง	 และปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบัน	 บวกกับ

การพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล 

หากพิสูจน์ได้ว่ามคีวามสัมพันธ์กันทางสถิต	ิรวมถึงการใช้ดลุยพินจิ

อย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึนโดยใช้ข้อมลูเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค	และท�าการประเมนิ 

ทัง้สถานการณ์ปัจจบุนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

และความน่าจะเป็นถ่วงน�้าหนักในแต่ละสถานการณ์	 (ทั้ง

สถานการณ์พื้นฐาน	 (Base	scenario)	สถานการณ์ขาขึ้น	 (Best	

scenario)	 และสถานการณ์ขาลง	 (Worst	 scenario)	 มาใช ้

ในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 ซ่ึงการ 

น�าข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพ่ิมระดับของการ

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์

มหภาคที่เก่ียวข้องส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที ่
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หนี้สินรวม 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

หนี้สินรวม 37,657 37,699

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี 17,796 10,991

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,045 7,590

หุ้นกู้ระยะยาว 16,794 18,099

หนี้สินอื่นรวม 1,022 1,019

 หนี้สินรวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีรวมส่วนของหนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	 ราชธานลีสิซ่ิงและบริษัทย่อยมหีนีสิ้นรวม	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	

2564	จ�านวน	37,657	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	0.11	จากส้ินปี	2563	

เนื่องจากในปี	 2564	 ราชธานีลิสซ่ิงด�าเนินนโยบายปล่อยสินเช่ือ

ด้วยความระมัดระวัง	 ประกอบกับการบริหารจัดการเงินทุนและ

สภาพคล่องได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	เพือ่ให้สอดคล้องกับการปล่อย

สินเช่ือและรักษาส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัทีท่�าก�าไรได้

อย่างสม�่าเสมอ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	เงินกู้ยืมของราชธานีลิสซิ่งและ

บริษัทย่อย	ประกอบด้วยรายการหลักคือเงินกู้ยืมระยะสั้น	จ�านวน	

17,796	ล้านบาท	เงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	2,045	ล้านบาท	และ

หุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน	16,794	ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 เมื่อวันที่	 8	 เมษายน	 2564	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ 

ราชธานีลิสซ่ิง	 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2563	 

จ�านวน	 94	 ล้านบาท	 ไปเป็นส�ารองตามกฎหมาย	 และมมีตอินมุตั ิ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด	ในอัตราหุ้นละ	0.17	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	 

จ�านวนเงินรวม	963	ล้านบาท	หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ	51.77	ของ

ก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2563

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ราชธานีลิสซิ่งมีจ�านวนส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	11,566	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	748	ล้าน

บาท	หรือร้อยละ	6.91	จากก�าไรประจ�าปีจ�านวน	1,709	ล้านบาท	

และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ�านวน	963	ล้านบาท	และจาก

การจัดสรรส�ารองตามกฎหมายจ�านวน	86	ล้านบาท

คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร	 อย่างไรก็ตาม	 ราชธานีลิสซ่ิงจะจัดให้ม ี

การสอบทานและทบทวนวิธีการ	ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์ 

สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม�่าเสมอ	 นอกจากนี้	 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนยังรวมถึงส่วนเพ่ิมจาก

การบริหารจัดการเน่ืองจากโมเดลอาจไม่รองรับ	 (Management	

Overlay)

	 นอกจากนี้	 ราชธานีลิสซ่ิงยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณา 

ตัง้ส�ารองส่วนเพิม่จากการบริหารจดัการ	 (Management	 Overlay)	

เผือ่หนีท้ีอ่าจเรียกเก็บไม่ได้และเพ่ิมประสิทธภิาพในการจดัเก็บหนี้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเช่ือโดยใน	 

ปี	2564	และปี	2563	ราชธานีลิสซิ่งมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 

(NPL)	จากลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าทางการเงิน	จ�านวน	1,863	

ล้านบาท	และ	1,500	ล้านบาท	ตามล�าดบั	และมค่ีาเผือ่ผลขาดทนุ

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ�านวน	1,485	และ	1,228	ล้านบาท	

ตามล�าดับ

	 ในปี	 2564	 และปี	 2563	 ราชธานีลิสซ่ิงมีอัตราค่าเผ่ือ 

ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนร้อยละ	79.71	และร้อยละ	 

81.87	 ของยอดสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได	้ ตามล�าดับ	 ซ่ึงหาก

พิจารณาการให้สินเช่ือที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ที่เข้มงวด					

ราชธานีลิสซ่ิงเช่ือว่าการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึนยังคงมีความเหมาะสม	 เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้การด�าเนินงานโดยปกติของราชธานีลิสซิ่ง
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อย 

มเีงนิสดจ�านวน	476	ล้านบาท	โดยมกีระแสเงนิสดสุทธลิดลงจ�านวน	 

568	ล้านบาท	ลดลงจากส้ินปี	2563	ทีม่เีงินสดจ�านวน	1,044	ล้านบาท	 

เกิดจากกระแสเงนิสดสุทธิทีไ่ด้มาจากกิจกรรมด�าเนนิงานจ�านวน	1,404	 

ล้านบาท	 ซ่ึงมาจากการจดัหาเงนิทนุเพือ่รองรับการปล่อยสนิเช่ือของ 

ราชธานลีสิซ่ิง	ในขณะทีม่กีระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน	 

เพ่ือการปล่อยสินเช่ือตามปกติของราชธานีลิสซ่ิง	 จ�านวน	 1,958	

ล้านบาท	โดยมีกระแสเงินสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนจ�านวน	

13	ล้านบาท

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ราชธานีลิสซิ่งและบริษัทย่อย 

มอีตัราสภาพคล่อง	1.01	เท่า	โดยมสิีนทรัพย์หมนุเวียนรวมจ�านวน	

18,966	 ล้านบาท	 และมีหนี้สินหมุนเวียนรวมจ�านวน	 18,778	 

ล้านบาท	 มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนรวม

จ�านวน	188	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	ราชธานลีสิซ่ิงและบริษัทย่อย

ยังคงมีความคล่องตัวของฐานะการเงินในระยะสั้น	 เนื่องจากหนี้

สินหมนุเวียนรวมโดยส่วนใหญ่มาจากเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนั

การเงิน	 (B/E	 และ	 P/N)	 และส่วนของหุ้นกู้ครบก�าหนดช�าระ

ภายในระยะเวลา	1	ปี	 โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งสองส่วนดังกล่าว 

ส่วนใหญ่สามารถที่จะหาชดเชยโดยการออกใหม่เมื่อเงินกู้ครบ

อายุไถ่ถอนหรือครบก�าหนด	ประกอบกับราชธานีลิสซิ่งยังมีวงเงิน

กู้ระยะสั้นส�ารองจากสถาบันการเงินอื่นต่าง	ๆ	จึงท�าให้ความเสี่ยง				

ในด้านสภาพคล่องอยู ่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กระทบต่อ 

การด�าเนินธุรกิจหลัก

	 ในส่วนของอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วอยูท่ีร่ะดบั	1.00	เท่า	

ไม่แตกต่างจากอตัราส่วนสภาพคล่องเนือ่งจากสินทรัพย์หมนุเวียน

ของราชธานลีสิซ่ิงและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทีม่สีภาพ

คล่องสูงโดยคิดเป็นร้อยละ	99.04	ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ 

 ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต 

	 การด�าเนนิธรุกิจของราชธานลีสิซ่ิงในรอบปีทีผ่่านมาท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ที่เกิดข้ึนในระหว่าง 

ปี	2563	ราชธานีลิสซิ่งได้ด�าเนินตามมาตรการต่าง	ๆ	ทั้งในส่วน

ของที่เป็นมาตรการช่วยเหลือของราชธานีลิสซิ่ง	รวมถึงมาตรการ

การช่วยเหลือที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 เพ่ือช่วย

เหลอืลกูค้าทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์การแพร่ระบาดในคร้ังนี	้ 

แม้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัว	 แต่สถานการณ์ข้าง

หน้ายงัคงมคีวามไม่แน่นอนสูงมากตามพฒันาการการแพร่ระบาด

ของโควิด	 19	 ระลอกใหม่	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหาก

เกิดการระบาดในวงกว้างจนน�ามาสู่การใช้มาตรการที่เข้มงวดสูง	

นโยบายการเปิดรับนกัท่องเทีย่วในปี	2564	ยงัข้ึนอยูกั่บประสิทธผิล

และความรวดเร็วในการจัดหาและกระจายวัคซีน	 จึงเป็นโจทย์

ส�าคัญของภาคธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งผลให้การ

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมาก	

โดยราชธานีลิสซ่ิงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 รวมถึง

ประเมินผลกระทบโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์อย่าง

ต่อเนื่อง	และด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

	 จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เป็นปัจจัยหรือเหตุการณ ์

ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนนิการงานอย่างมนียัส�าคญั

ในอนาคต	โดยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 การใช  ้

	 	 มาตรการล็อคดาวน์เพ่ือควบคุมการระบาดระลอกใหม ่

	 	 เน้นแบบเฉพาะเจาะจงในแง่พ้ืนที่และภาคธุรกิจมากข้ึน	 

	 	 อาจจะกระทบไม่มากเท่ากับปิดเมอืงในรอบแรก	ปัจจยัที่ 

	 	 คาดว่าจะมีผลกระทบคือมาตรการล็อคดาวน์แบบไหน 

	 	 และจะสามารถควบคมุการระบาดระลอกใหม่นีไ้ด้เมือ่ไร	 

	 	 โดยการค้นพบวัคซีนช่วงปลายปี	 2563	 เป็นความหวัง 

กระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 1,404 5,925

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (13) (16)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (1,958) (5,294)

เงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (567) 615

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 476 1,044

 สภาพคล่อง

(หน่วย:	ล้านบาท)
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	 	 ส�าคญัส�าหรับภาคการท่องเทีย่ว	และเป็นตวัแปรส�าคญัที่ 

	 	 จะก�าหนดทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี	 2564	 

	 	 ทั้งนี้	แผนการกระจายวัคซีนในไทย	คาดว่าจะเริ่มฉีดให้ 

  กับประชากรได้ประมาณร้อยละ	20	 ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี	 

  ซ่ึงอาจจะท�าให้ไทยสามารถเปิดประ	เทศและอนญุาตให้ 

 	 นกัท่องเทีย่วต่างชาตทีิฉี่ดวัคซีนแล้วเข้ามาท่องเทีย่วไทยได้ 

  โดยไม่มีการกักตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง	 ส่งผลให้ภาคการ 

  ท่องเทีย่วรวมถึงภาคธรุกิจอืน่	ๆ 	กลบัมาทยอยปรับตวัดข้ึีน

 2.	 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ	 ถือเป็นปัจจยัส�าคญัทีสุ่ดทีส่่งผลกระทบ 

  ต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ	 ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

	 	 อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น	 ๆ	 ได้อีกมากมาย	 และ 

	 	 ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายและการ 

	 	 ลงทนุในกิจการนัน้	ๆ 	โดยเฉพาะภาคบริการทีเ่ก่ียวข้องกับ 

	 	 ภาคท่องเที่ยวยังคงเป็นบาดแผลที่อาจใช้เวลานานกว่า 

 	 จะฟ้ืนตวักลบัสู่ภาวะก่อนเกิดการระบาด	อกีทัง้ยงัถูกซ�า้เตมิ 

	 	 เพ่ิมจากการกลบัมาระบาดระลอกใหม่ในช่วงท้ายปี	 2563	 

	 	 ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัเส่ียงทีอ่าจกดดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

	 	 ในปีถัดไป		

	 3.	 มาตรการการใช้จ่ายของภาครัฐ	เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 

	 	 ช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจปี	 2563	 ทรุดแรง	 โดยภาครัฐ 

	 	 ได้เร่งเบกิจ่ายงบประมาณปี	2563	หลงัจากประสบปัญหา 

	 	 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีท่ีล่าช้ากว่าปกต	ิ 

  โดยเฉพาะการเร่งเบกิจ่ายงบลงทนุ	สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 

  ในปี	2563	เผชิญกับความท้าทายรอบด้าน	แรงขับเคลือ่น 

  ทางเศรษฐกิจ	ทัง้ด้านการส่งออก	การท่องเทีย่ว	การบริโภค 

	 	 และการลงทนุภายในประเทศชะลอตวัลง	ภาครัฐจงึต้อง 

	 	 มบีทบาทส�าคญัในการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ	เพ่ือกระตุน้ให้ 

  มเีมด็เงนิเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยสนบัสนนุเศรษฐกิจ 

  ในช่วงปี	2564

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	2564	ธนชาตประกันภัย	มีเบี้ยประกันภัยรับรวม	8,334	

ล้านบาท	ลดลง	348	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.01	จากปีก่อน	โดย	 

ธนชาตประกันภัยมีส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับตรงรวม 

ทกุประเภท	ในปี	2564	อยูท่ีร้่อยละ	3.13	และ	ส�าหรับเบีย้ประกันภยั 

รับตรงในปี	 2564	 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์จ�านวน	 7,146	

ล้านบาท	 ลดลง	 273	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.69	 จาก	 ปีก่อน	 

มส่ีวนแบ่งตลาดอยูท่ีร้่อยละ	4.78	เบีย้ประกันภยัรับลดลงจากปีก่อน	 

สาเหตุหลักมาจากยอดขายในช่องทางสาขาธนาคารลดลง	 และ 

เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ในประเทศไทย 

ยงัคงมคีวามรุนแรง	และการหดตวัของภาวะเศรษฐกิจ

 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงของธนชาตประกันภัยในรอบ 5 ปี

ประเภทการรบัประกัน

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

เบีย้

ประกันภยั

รับตรง

ร้อยละ

เบีย้

ประกันภยั

รับตรง

ร้อยละ

เบีย้

ประกันภยั

รับตรง

ร้อยละ

เบีย้

ประกันภยั

รับตรง

ร้อยละ

เบีย้

ประกันภยั

รับตรง

ร้อยละ

รถยนต์ 7,145.86 85.74 7,419.34 85.46 7,047.80 84.22 6,719.34 84.13 6,405.16 85.33

อคัคภียั 69.03 0.83 79.30 0.91 71.74 0.86 72.16 0.90 68.59 0.91

ภยัทางทะเลและขนส่ง - - - - - - - - -

เบด็เตลด็ 1,119.01 13.43 1,183.39 13.63 1,248.30 14.92 1,195.84 14.97 1,032.60 13.76

รวม 8,333.90 100.00 8,682.03 100.00 8,367.84 100.00 7,987.34 100.00 7,506.35 100.00

(หน่วย:	ล้านบาท)
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 ส่วนแบ่งตลาด และเบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต์

 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต์ ปี 2564 

 ส่วนแบ่งตลาด และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันภัย

 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันภัย ปี 2564 

2564

2564

14.58%

47.55%

10.91%

8.63%

6.75%

5.95%

4.41%

34.90% 

บริษัท อันดับ 1 (ร้อยละ 14.58)

บริษัท อันดับ 2 (ร้อยละ 10.91)

บริษัท อันดับ 3 (ร้อยละ 8.63)

บริษัท อันดับ 4 (ร้อยละ 6.75)

บริษัท อันดับ 5 (ร้อยละ 5.95)

บริษัท อันดับ 6 (ร้อยละ 4.41)

บริษัท อันดับ 7 (ร้อยละ 3.83)

บริษัท อันดับ 8 (ร้อยละ 3.69)

บริษัท อันดับ 9 (ร้อยละ 3.22)

ธนชาตประกันภัยครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 10 (ร้อยละ 3.13)

บริษัทอื่น ๆ (ร้อยละ 34.90)

บริษัท อันดับ 1 (ร้อยละ 22.30)

บริษัท อันดับ 2 (ร้อยละ 8.20)

บริษัท อันดับ 3 (ร้อยละ 6.22)

บริษัท อันดับ 4 (ร้อยละ 5.51)

บริษัท อันดับ 5 (ร้อยละ 5.44)

ธนชาตประกันภัยครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 6 (ร้อยละ 4.78)

บริษัทอื่น ๆ (ร้อยละ 47.55)

3.13% 
3.22%

3.69%

3.83%

22.30%

8.20%

6.22%

4.78%
5.44%

5.51%
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 ฐานะทางการเงิน และภาพรวมผลการด�าเนินงาน

(หน่วย:	ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 529 163

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 465 589

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 755 664

สินทรัพย์ทางการเงิน 11,497 12,388

สินทรัพย์อื่น 1,660 1,550

สินทรัพย์รวม 14,906 15,354

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 6,152 6,268

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 426 604

หนี้สินอื่น 2,831 2,752

หนี้สินรวม 9,409 9,624

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,497 5,730

เงินกองทุน 5,708 5,903

	 ธนชาตประกันภยัมคีวามมัน่คงและแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน	 

ด้วยทนุจดทะเบยีนมลูค่า	4,930	ล้านบาท	เงนิกองทนุ	5,708	ล้านบาท	 

และมอีตัราส่วนเงนิกองทนุทีต้่องด�ารงตามกฎหมายทีร้่อยละ	1,318.16

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ธนชาตประกันภัย 

มีสินทรัพย์รวม	14,906	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	448	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	2.92	ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงนิ

และสนิทรพัยป์ระกนัภัยตอ่	หนี้สนิรวม	9,409	ลา้นบาท	ลดลงจาก

สิ้นปีก่อน	จ�านวน	215	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.23	ส่วนใหญ่

เป็นการลดลงของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมทัง้ส้ิน	5,497	ล้านบาท	ลดลงจากสิน้ปีก่อน	จ�านวน	233	ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	4.07	เนื่องจากปี	2564	มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ออกไปในระหว่างปี

2564 25642563 25632562 25622561 25612560 2560

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประเภทรถยนต์

(หน่วย : ล้านบาท)

7,506 6,405

7,987

6,719

8,368

7,048

8,682 7,419

8,334 7,146

(หน่วย : ล้านบาท)
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ภาพรวมผลประกอบการ

ส�าหรับปี

2564 2563

เบี้ยประกันภัยรับตรง 8,334 8,682

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,688 7,750

รายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,775 7,271

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน 6,046 5,604

ก�าไรจากการรับประกันภัย 1,729 1,667

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 918 855

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 811 812

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 144 103

รายได้อื่น 8 20

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 963 935

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 195 190

ก�าไรสุทธิ 768 745

(หน่วย:	ร้อยละ)

อัตราส่วนส�าคัญทางการเงิน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 52.28 51.84

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจประกันภัย 37.29 33.88

อัตราส่วนรวม 89.57 85.72

อัตราส่วนสภาพคล่อง 649.89 690.51	

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 1,318.16 1,458.03

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 13.68 13.64

	 ส�าหรับผลการด�าเนนิงาน	ธนชาตประกันภยัมกี�าไรสุทธสิ�าหรับ

ปี	2564	จ�านวน	768	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	23	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 

3.09	จากปีก่อน	สาเหตหุลกัเนือ่งจากรายได้เบีย้ประกันภยัรับสุทธ ิ

เพ่ิมข้ึน	504	ล้านบาทเป็นผลมาจากส�ารองเบีย้ประกันภยัทีก่ลบัมา 

เป็นรายได้ในปี	และรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึน้	41	ล้านบาท 

เป็นผลมาจากปีก่อนมกีารตัง้ส�ารองค่าเผือ่การด้อยค่าของตราสารหนี ้

มากกว่าในปีปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

และค่าใช้จ่ายด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน
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 แหล่งเงินทุน

	 แหล่งเงินทุนของธนชาตประกันภัย	 มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

เป็นหลัก	 โดย	 ณ	 วันที่	 8	 ธันวาคม	 2564	 มีการเปลี่ยนแปลง	 

ผู้ถือหุ้นหลักจากบริษัทฯ	และสโกเทีย	 เนเธอร์แลนด์	 โฮลดิ้ง	บีวี	 

ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 50.96	 และร้อยละ	 49.00	 ตามล�าดับ	 

เป็น	1)	บริษัทฯ	2)	สโกเทยี	เนเธอร์แลนด์	โฮลดิง้	บวีี	และ	3)	ธนาคาร 

ทหารไทยธนชาต	 เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 50.96	 ร้อยละ	

39.00	และร้อยละ	10.00	ตามล�าดับ	

 สภาพคล่อง 

	 ส�าหรับปี	2564	ธนชาตประกันภัย	มีกระแสเงินสดสุทธิ	366	

ล้านบาท	 โดยเป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	

1,351	ล้านบาท	กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ	40	ล้านบาท	

และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	945	ล้านบาท	ทั้งนี้	

ธนชาตประกันภัยมีอัตราส่วนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ	650	 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่	คปภ.	ก�าหนดไว้คือไม่ต�่ากว่าร้อยละ	100

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ 

 ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

	 ในปี	2564	ทีผ่่านมา	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	 

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง	 ส่งผลให้บริษัท

ประกันภยัในตลาดขายเบีย้ประกันภยัโควิด	19	ได้จ�านวนมากท�าให้ 

เบีย้ประกันภยัโควิด	19	มกีารเตบิโตอย่างมนียัส�าคญั	อย่างไรก็ตาม 

ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภยัโควิด	19	ก็เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน	

 ในส่วนของธนชาตประกันภยัได้รับผลกระทบจากภาวะดงักล่าว 

ค่อนข้างน้อย	โดยยงัคงมผีลการด�าเนนิงานทีด่ต่ีอเนือ่ง	อนัเป็นผล 

จากการที่ธนชาตประกันภัย	 ยึดนโยบายการรับประกันภัยอย่าง 

ระมดัระวัง	มคีณะกรรมการและกระบวนการจดัการประเมนิความ 

เส่ียงได้อย่างตรงจดุ	 ยดึการขายผลติภณัฑ์ประกันภยัทีม่คีวามช�านาญ 

เพ่ือครองตลาด	 โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนการขาย

ร้อยละ	86	ขณะทีป่ระกันภยัประเภทอืน่	ๆ 	อยูท่ีร้่อยละ	14	สามารถ

ควบคุมและบริหารจัดการค่าสินไหมไว้ได้	ที่ร้อยละ	52

	 ปี	 2565	 เป็นอีกหนึ่งปีท่ีสร้างความท้าทายในการท�าธุรกิจ	 

อันเนื่องมาจากประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด	19	และการฟ้ืนตวัของภาคเศรษฐกิจในแบบค่อยเป็นค่อยไป	 

จากการคาดการณ์ของ	“สมาคมประกันวินาศภยัไทย”	ธรุกิจประกัน

วินาศภัยจะเติบโตที่ร้อยละ	1.5	-	2.5	โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม

อยู่ที่	267,100	-	269,800	ล้านบาท	จากการที่เบี้ยประกันภัยอาจ 

ไม่เตบิโตมากนกั	เนือ่งจากเบีย้ประกันภยัโรคโควิด	19	ได้หยดุขายไป	 

โดยเบีย้ประกันทีก่ลบัมาทดแทนคอื	เบีย้ประกันภยัรถยนต์		จากมาตรการ 

ของรัฐทีเ่ปิดประเทศ		จากความสนใจรถยนต์ไฟฟ้า	และรถยนต์ทีม่ี 

การใช้เทคโนโลยีมากข้ึน	 ซ่ึงมีแนวโน้มให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์

เติบโตซึ่งคาดการณ์เติบโตไว้ที่ร้อยละ	3	โดยบริษัทประกันภัยอาจ

น�ากลยทุธ์ด้านราคา	มาแข่งขันกันมากข้ึนเนือ่งจากอตัราค่าสินไหม

ในระยะสัน้ของปีทีผ่่านมามกีารปรับตวัลดลง		รวมถึงแนวโน้มของ

เบีย้ประกันสขุภาพจะมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน	เนือ่งจากมกีารหันมาสนใจ

สุขภาพมากยิ่งขึ้น

	 จากสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้นท�าให้ธนชาตประกันภยั	มกีาร 

ปรับตัวและให้ความส�าคัญกับการเพิ่มช่องทางธุรกิจ	 โดยร่วมมือ

กับพันธมติรทางธรุกิจเพือ่เพิม่โอกาสและการเตบิโตทางธุรกิจด้วย

มุมมองใหม่	 เพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านโบรกเกอร์เพื่อให้

ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของธนชาตประกันภัยได้สะดวกมากยิ่งข้ึน	 

2564 25642563 25632562 25622561 25612560 2560

ก�าไร ก�าไรสะสม(หน่วย : ล้านบาท)

1,051 1,042

1,449

745

746

347

4,548

4,260

768

648

(หน่วย : ล้านบาท)
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แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ

ผู้บริโภค	 น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	 (Product	 Variety)	

มีทางเลือกใหม่	 ๆ	 ที่แตกต่าง	 เพ่ือเติมเต็มทุกความต้องการที่

เปลีย่นแปลงไปในราคาทีเ่หมาะสมกับลกูค้าแต่ละกลุม่ให้มากทีสุ่ด	

(Customers	 Segmentation)	 อีกทั้ง	 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในงานบริการตลอด	 Supply	 Chain	 ให้ดียิ่งข้ึน	 เพ่ือส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ดีที่สุด	 โดยมีการลงทุนกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทีท่นัสมยั	รองรับการขยายธรุกิจอย่างไร้ขีดจ�ากัด	เช่น	ระบบคลาวด์ 

และเอไอ	 รวมถึงมกีารพัฒนาร่วมกับอูซ่่อมรถยนต์มาตรฐานในเครือ	 

โดยการน�าข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ 

ให้ดียิ่งข้ึนและครอบคลุมความต้องการลูกค้ามากที่สุด	 รวมทั้ง

การเพิ่มประสบการณ์การดูแลลูกค้า	 ให้ได้รับความพึงพอใจ 

สูงสุด	 ได้รับความประทับใจจากการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีใน 

ทุกข้ันตอนการรับบริการ	 โดยเฉพาะการน�าแพลตฟอร์มที่ลูกค้า 

คุ ้นเคยในชีวิตประจ�าวัน	 มาต่อยอดเป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อ	 

ทุกบริการของธนชาตประกันภัย

	 ธนชาตประกันภัยมุ ่งมั่นที่จะเพ่ิมศักยภาพการเป็นผู ้น�า 

ในธุรกิจประกันภัย	 การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้า	

พร้อมส่งมอบการบริการให้กับลกูค้า	คูค้่า	ได้อย่างรวดเร็ว	ทัว่ถึง	และ 

ขยายฐานลกูค้าให้กว้างขวางมากยิง่ข้ึน	จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ 

ทางการแข่งขันในระยะยาวและสร้างการเตบิโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

	 ภาวะเศรษฐกิจและมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ใน	 ตลท.	 

เป็นปัจจัยส�าคัญส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตของ	 

บล.	ธนชาต	ณ	ส้ินปี	2564	ดชันตีลาดหลกัทรัพย์ปิดที	่1,657.62	จดุ	 

ดชันเีคลือ่นไหวสงูกว่าส้ินปีก่อนทีเ่ท่ากับ	1,449.35	จดุ	โดยในปี	2564	 

ส่วนแบ่งการตลาดในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของ	บล.	ธนชาต	เท่ากับ 

ร้อยละ	2.06	ของมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ใน	ตลท.	เฉลีย่ต่อวัน 

เท่ากับ	93,846	ล้านบาทต่อวัน	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	36.79	เมือ่เทยีบกับ 

ปีที่ผ่านมา

 ในปี	 2564	 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามปีริมาณการซ้ือขาย 

ต่อวัน	560,653	สัญญา	เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนทีเ่ท่ากับ	494,624	สัญญา	 

โดยส่วนใหญ่เป็นสัญญา	Single	Stock	Futures	และ	Set	50	

Index	Futures	

	 ส�าหรับก�าไรสุทธใินปี	2564	เท่ากับ	661	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	182	 

ล้านบาท	หรือร้อยละ	38.00	จากปีก่อน	ทั้งนี้	บล.	ธนชาต	มีรายได้ 

รวมเท่ากับ	1,904	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	387	ล้านบาท	หรือร้อยละ	25.51	 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.07

 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 รายได้

	 รายได้รวมของ	บล.	ธนชาต	ประกอบด้วยค่านายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 ค่าธรรมเนียมและบริการ	

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์	 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก	

ก�าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	และรายได้อื่น	ๆ

	 ส�าหรับปี	2564	บล.	ธนชาต	มรีายได้รวมทัง้ส้ิน	1,904	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	25.51	จากปีก่อน	เนื่องจากในปี	2564	บล.	ธนชาต	

มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	158	ล้านบาท	ตาม 

ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับภาวะ 

การซื้อขายของ	ตลท.	ในขณะเดียวกันก�าไรและผลตอบแทนจาก 

เคร่ืองมอืทางการเงนิเพ่ิมข้ึน	142	ล้านบาทจากปีก่อน	ตามผลตอบแทน 

จากการลงทนุทีสู่งข้ึน	รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการเท่ากับ	246	 

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	63	ล้านบาท	ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการให้

บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน	(Portfolio	Advisory)	หรือ	

ZEAL	จ�านวน	112	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	63	ล้านบาท	รายได้ค่าธรรมเนยีม 

ซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวน	 101	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 65	 ล้านบาท	 

ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวอย่างมากของธุรกรรม	ZEAL	และการ

ให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน	

 ค่าใช้จ่าย 

	 ในปี	 2564	 บล.	 ธนชาต	 มีค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ึง 

ประกอบด้วย	ค่าธรรมเนยีมและบริการจ่าย	และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

จ�านวน	176	และ	42	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 

ตามปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์และธุรกรรมของ	 บล.	 ธนชาต	

ที่เพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานเท่ากับ	859	ล้านบาท	ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน	 และค่าใช้จ่ายอืน่	 สัดส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานต่อรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ของ	 บล.	 ธนชาต	

เท่ากับร้อยละ	45.28

 ก�าไรสุทธิ

	 ส�าหรบัปี	2564	บล.	ธนชาต	มีก�าไรสุทธิเท่ากับ	661	ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 182	ล้านบาท	 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	

25.51	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 17.00	 ส่งผลให้ 

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	ทั้งนี้	คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	0.22	บาท	

และอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ	34.72

127



 ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	บล.	ธนชาต	มสิีนทรัพย์รวม	8,679	

ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี	2563	ร้อยละ	26.66	สินทรัพย์ส่วนใหญ่ 

ของ	 บล.	 ธนชาต	 ประกอบด้วยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	 ลูกหนี้ 

ส�านกัหกับญัชีและบริษัทหลกัทรัพย์	และเงินลงทนุ	โดยลกูหนีธ้รุกิจ

หลกัทรัพย์และลกูหนีส้�านกัหักบญัชีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ	16.07	

เงินลงทุนของบริษัทเป็นเงินลงทุนที่จดทะเบียนใน	 ตลท.	 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	 75.02	 จากการขยายตัวของธุรกรรม	 Blocktrade	 และ

ธรุกรรมการออกใบส�าคญัแสดงสิทธใินตราสารอนพัุนธ์	นอกจากนี	้ 

บล.ธนชาต	มกีารลงทนุและพัฒนาระบบสารสนเทศและศนูย์ข้อมลู	 

เพ่ือรองรับธรุกรรมต่าง	ๆ	ส่งผลให้อปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 

เพ่ิมข้ึน	162	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	2.99	ของสินทรัพย์รวม	ทัง้นี้	

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ROA)	เท่ากับร้อยละ	8.51

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	เกิดจากการที่ลูกค้าของ	บล.	ธนชาต	

ส่ังซ้ือหลักทรัพย์ผ่าน	 บล.	 ธนชาต	 โดยจะท�าการช�าระมูลค่าซ้ือ 

หลักทรัพย์ภายใน	 2	 วันท�าการ	 และรวมถึงลูกหน้ีที่เกิดจากการ 

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	ลกูหนีเ้งนิให้กู้ยมืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย์	

ลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้	 ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคด	ี

ประนอมหนี้	หรือผ่อนช�าระ

	 ณ	 ส้ินปี	 2564	 บล.	 ธนชาต	 มีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,596	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1,334	

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 31.30	 ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือ 

หลักทรัพย์	4,730	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,727	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

57.51	และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเท่ากับ	843	ล้านบาท	

ลดลง	404	ล้านบาท	หรือร้อยละ	32.40	เป็นผลจากความแตกต่าง

ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว

	 บล.	 ธนชาต	 ได้จ�าแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่9	เร่ือง

เคร่ืองมอืทางการเงนิ	โดย	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	บล.	ธนชาต	 

ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	ฉบับที่	9	ครบถ้วนแล้ว

 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บล.	ธนชาต	มีแหล่งที่มาของ

เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจาก

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งการออกตราสารหน้ี	เพื่อน�าเงินทุนใช้ในการขยาย

ธุรกรรมต่าง	ๆ	ของ	บล.	ธนชาต

 หนี้สิน

	 โครงสร้างหนี้สินของ	 บล.	 ธนชาต	 ได้แก่	 เงินกู้ยืมจาก 

สถาบนัการเงนิ	เจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 

เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	ตราสารหนี้ที่ออกและ 

เงินกู้ยืมอื่น	ณ	สิ้นปี	2564	บล.	ธนชาต	มีหนี้สินรวมจ�านวน	5,045	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2563	 จ�านวน	 1,936	 ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	 62.27	 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	

ตราสารหนีแ้ละเงินกู้ยมือืน่จ�านวน	3,147	ล้านบาท	คดิเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	62.38	ของหนีสิ้นรวม	เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี	2563	จ�านวน	2,537	

ล้านบาท	 ซ่ึงน�ามาใช้ในการขยายตัวของธุรกรรมการให้กู้ยืมเพ่ือ 

ซื้อหลักทรัพย์	และ	Block	Trade	

 ส่วนของเจ้าของ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บล.	ธนชาต	มีส่วนของเจ้าของ

จ�านวน	3,634	ล้านบาท	ลดลงจากส้ินปี	2563	จ�านวน	109	ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	 2.91	 โดยมีก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานเท่ากับ	 

661	ล้านบาท	คดิเป็นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ	(ROE)	

ที่ร้อยละ	 17.92	 ซึ่งในระหว่างปี	 2564	 มีการจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการด�าเนินงานของปี	2563	จ�านวน	450	ล้านบาท	และมีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานคร่ึงปีแรกของ 

ปี	 2564	 จ�านวน	 330	 ล้านบาท	 นอกจากนี้ได้จัดสรรก�าไรสุทธ ิ

ของปี	 2564	 จ�านวน	 22	 ล้านบาท	 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	

ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บล.	ธนชาต	ได้จัดสรรส�ารองตาม

กฎหมายครบถ้วนแล้ว

	 บล.	ธนชาต	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2564	เท่ากับ	1.39	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	0.83	เท่าของ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินและ

ส่วนของเจ้าของ	โดยไม่นบัรวมเจ้าหนีธ้รุกิจหลกัทรัพย์และสญัญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า	 เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	 

บล.	ธนชาต	จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ	ณ	วันที่	31	 

ธนัวาคม	2564	และ	2563	เท่ากับ	1.04	เท่า	และ	0.27	เท่า	ตามล�าดบั

 สภาพคล่อง

	 ในการประกอบธุรกิจของ	บล.	ธนชาต	กิจกรรมที่มีผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องส่วนใหญ่	คอื	กิจกรรมด�าเนนิงาน	โดยกระแสเงนิสด

ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง

ของเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	 เจ้าหนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์	และลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี

	 ส�าหรับปี	2564	กระแสเงินสดสุทธิของ	บล.	ธนชาต	เพิ่มขึ้น	

44	ล้านบาท	โดยกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ	
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

1,669	 ล้านบาท	 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ	 72	

ล้านบาท	 และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ	

1,785	ล้านบาท	

	 บล.	 ธนชาต	 มีอัตราการด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

เท่ากับร้อยละ	61.97	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่	ก.ล.ต.	ได้ก�าหนดไว้	 

คือ	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 7	 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวาง

เป็นประกัน

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ 

 ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

	 ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง	 สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ทั้งใน 

และนอกประเทศ	 อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ 

ผลประกอบการของ	บล.	ธนชาต	ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

ของอตัราดอกเบีย้	ความไม่แน่นอนทางการเมอืง	การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด	19	และนโยบายทางการเงินของ	ธปท.	รวมถึงสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก	ซ่ึงปัจจยั

เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งในและ 

นอกประเทศ	นอกจากนี	้อตัราค่าธรรมเนยีมการซ้ือขายหลกัทรัพย์

มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง	อย่างไรก็ตาม	บล.	ธนชาต	ตระหนกัถึง 

ผลกระทบดังที่กล่าวมา	 โดยมีการน�าเทคโนโลยี	 มาประยุกต์ใช้ 

ในธุรกิจพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	เช่น	แอปพลเิคชันส�าหรับเพ่ิมช่องทาง 

การเข้าถึงลกูค้าเพ่ือแจ้งข่าวสารต่าง	ๆ 	รวมทัง้ข่าวสารทางการตลาด	 

โปรโมชั่นต่าง	ๆ	แอปพลิเคชันส�าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์	เพื่อ

รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง	 เช่น	 ThinkApp	 หรือ	 

Line	เป็นต้น	นอกจากนี้	บล.	ธนชาต	ได้พัฒนาระบบงาน	บริการ

และผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	เพ่ือเพ่ิมรายได้และกระจายโครงสร้างรายได้ 

ให้มากข้ึน	เพ่ิมและพัฒนาคณุภาพของบคุลากร	ข่าวสารและบริการ 

ต่าง	ๆ 	ด�าเนนิมาตรการในการควบคมุค่าใช้จ่ายและวางแผนในการ

ใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ 	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อให้สามารถแข่งขัน

กับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น	ๆ	ได้ในอนาคต

 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	6,353	ล้านบาท	ลดลงจากส้ินปี	2563	จ�านวน	710	ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	10.05

 เอม็บเีค	ไลฟ์	มผีลก�าไรสทุธสิ�าหรับปี	2564	จ�านวน	111	ล้านบาท	 

ในขณะทีปี่	2563	มผีลขาดทนุสทุธจิ�านวน	383	ล้านบาท	โดยปัจจยั

ส�าคญัทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงาน	ได้แก่	เบีย้ประกันภยัทีถื่อเป็นรายได้ 

สุทธิลดลง	64	ล้านบาท	ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

ลดลง	 575	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจากผลประโยชน์จ่ายตาม

กรมธรรม์ประกันภัยและสินไหมทดแทนสุทธิลดลง	722	ล้านบาท	

และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโอนกลับเป็นรายได้

จ�านวน	74	ล้านบาท

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายการ

ส�าหรับปี

2564 2563

สินทรัพย์ 6,353 7,063

หนี้สิน 5,378 6,120

ส่วนของเจ้าของ 975 943

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 111 (383)

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน	(ร้อยละ) 419.37 359.58
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 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ 

 ด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

	 ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ

ด�าเนนิงานอย่างมนียัส�าคญัในอนาคต	ส�าหรับธรุกิจประกันชีวิตคอื

 1. ภาวะเศรษฐกิจมหภาค

 ธรุกิจประกันชีวิตซ่ึงเป็นสัญญาประกันภยัระยะยาว	เมือ่มกีารขาย 

ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าแล้วน�าเงินดังกล่าวไปลงทุนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 

ทั้งตราสารหนี้	 ตราสารทุน	 ตราสารอนุพันธ์	 รวมถึงการลงทุน

ใน	Real	Sector	ต่าง	ๆ	ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลอนุญาตเพื่อ 

น�าผลการลงทุนดังกล่าวมาเป็นส่วนที่จะมอบให้กับลูกค้าตาม

เงือ่นไขกรมธรรม์	และเป็นผลประกอบการของทาง	เอม็บเีค	ไลฟ์	เอง

	 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนดังกล่าว	 และรวมถึงฝั่งหนี้สิน	 

ที่ต้องมีการส�ารองเพ่ือชดใช้ให้แก่ลูกค้าตามสัญญาประกันชีวิต

ตามมาตรฐานทางบัญชี	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน

ของ	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 โดยตรง	 ทั้งในฝั่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ	

หรือท�าให้สถานะทางการเงินของธุรกิจเกิดความไม่มั่นคงอย่าง 

มีนัยส�าคัญได้ทั้งสองทาง

 2. ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging Risk)

	 ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ทีส่่งผลกระทบถึงฐานะ

ทางการเงินของลูกค้าโดยตรงทั้งลูกค้ารายย่อยที่มีการชะลอการ 

ใช้เงิน	 รวมถึงลูกค้าองค์กรในหลายกลุ่ม	 ก็ได้มีการปรับลดการ 

ประกันบางส่วนที่เ ก่ียวกับสวัสดิการพนักงานลงซ่ึงมีผลต่อ 

การตลาดของ	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 เอง	 และอุตสาหกรรมประกันชีวิต 

ในภาพรวม	และยงัไม่มคีวามแน่นอนว่าสถานการณ์นีจ้ะคลีค่ลายลง 

เมือ่ใด	รวมถึงจะมสีถานการณ์ทีไ่ม่คาดคดิเพ่ิมเตมิเข้ามาอกีหรือไม่

 3. การเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบท่ีควบคุมธุรกิจประกันชวิีต

	 อุตสาหกรรมประกันชีวิตก�าลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยน

มาตรฐานทางบัญชีมาเป็น	 IFRS	 17	 ซ่ึงจะสร้างความโปร่งใส 

ส�าหรับผูบ้ริโภคและนกัลงทนุมากยิง่ข้ึน	อย่างไรก็ตาม	การปรับเปลีย่น 

ดังกล่าว	 ทั้งอุตสาหกรรมต้องมีการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญเพ่ือ 

รองรับมาตรฐานใหม่นี	้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี	้จงึต้องอยูท่ีค่วามพร้อม 

ของแต่ละบริษัทเป็นพื้นฐาน

 4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 การด�าเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาล	 การต่อต้านคอร์รัปช่ัน		

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน	 วิธีการท�างานแบบที่ลด 

ความเส่ียงต่อลูกค้า	 คู่ค้า	 และพนักงาน	 เช่นการ	 Work	 from	

Home	อันเป็นวิธีการในการบริหารความเสี่ยงในยุคปัจจุบัน

	 ทาง	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 และผู้ถือหุ้นได้มีการด�าเนินการอย่าง

สม�่าเสมอเพ่ือรับความเส่ียงที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ทั้งในแง่ของ

ความพอเพียงของเงินกองทุนเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้า

ได้ตามเง่ือนไขกรมธรรม์	 มีคุณภาพการบริการที่ดี	 และไม่ผิดต่อ

กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ	รวมถึงยังมีหน่วยงานภายในและ

คณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ที่ควบคุมความเส่ียงและกลยุทธ์ทั้งในด้าน

ผลิตภัณฑ์	การลงทุน	และด้านการปฏิบัติงานภายในของ	เอ็มบีเค	

ไลฟ์	ให้เป็นไปตามนโยบายของ	เอ็มบีเค	ไลฟ์	และกลุ่มธนชาต
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1.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

 ข้อมูลทั่วไป

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

หมายเหต ุ1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1:1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15  

   ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

  2) ผู ้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  

   และสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกัน โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น:1 เสียง

  3) จ�านวนหุ้นสามญัทีแ่สดงข้างต้นเป็นจ�านวนหุ้นรวมทีบ่ริษัทฯ ซ้ือหุ้นคนืจ�านวน 116,512,970 หุน้ (แบ่งเป็นจ�านวน 19,467,000 หุน้ ตามโครงการ 

   ซื้อหุ้นคืน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และจ�านวน 97,045,970 หุ้น ตามหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์  

   2563 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

 ชื่อบริษัท      : บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 ชื่อภาษาอังกฤษ     : Thanachart Capital Public Company Limited

 ชื่อย่อหลักทรัพย์     : TCAP

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)

 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่    : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

         กรุงเทพมหานคร 10330

 เลขทะเบียนบริษัท    : 0107536000510

 ทุนจดทะเบียน     : 11,651,297,030  บาท

 ทุนช�าระแล้ว     : 11,651,297,030  บาท

 แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ   :  1,165,116,697 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

    หุ้นบุริมสิทธิ  :  13,006 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 เว็บไซต์      : www.thanachart.co.th

 อีเมล      : tcap_ir@thanachart.co.th

 โทรศัพท์      : 0 2613 6000, 0 2217 8000

 โทรสาร      : 0 2217 8312
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 การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 

ดังต่อไปนี้

ชือ่บริษัท/สถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกิจ

ประเภท

หุน้

ทุนจดทะเบยีน

(บาท)

ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

จ�านวนหุน้

ท่ีออกจ�าหน่าย

(หุ้น)

จ�านวนหุน้ท่ีถือ

(หุ้น)

สัดส่วน

การถือหุ้น

(ร้อยละ)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900

ธนาคารพาณชิย์ สามญั 96,622,874,580 96,622,874,580 96,622,874,580 21,991,521,827 22.76

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

0 2299 2349 - 50

0 2273 7806

บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ เอ็น เอฟ เอส 

จ�ากัด

เลขที ่444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ 

ช้ัน 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริหารสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ

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

โทรศัพท์

โทรสาร 

0 2217 8000

0 2613 6050

บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

เลขที ่444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ 

ช้ัน 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริหารสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ

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

โทรศัพท์

โทรสาร 

0 2217 8000

0 2613 6050

บรษัิท เอ็ม บ ีเค ไลฟ์ ประกันชวิีต 

จ�ากัด (มหาชน)

59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ช้ัน 4

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประกันชีวิต สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,994 100.00

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2111 0055

0 2111 0056

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ�ากัด (มหาชน)

444 อาคาร เอม็ บ ีเค เซ็นเตอร์ 

ช้ัน 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

โรงแรมและ

บริการ

สามญั 1,761,921,389 1,761,921,389 1,761,921,389 379,946,939 21.56

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2853 9000

0 2853 7000

บรษัิท พี อาร์ จ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 

(มหาชน)

88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท์ 

ต�าบลบางกะด ีอ�าเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวัดปทมุธาน ี12000

เกษตรและ

อตุสาหกรรม

อาหาร

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

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2501 2175

0 2501 2176
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ชือ่บริษัท/สถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกิจ

ประเภท

หุน้

ทุนจดทะเบยีน

(บาท)

ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

จ�านวนหุน้

ท่ีออกจ�าหน่าย

(หุ้น)

จ�านวนหุน้ท่ีถือ

(หุ้น)

สัดส่วน

การถือหุ้น

(ร้อยละ)

บรษัิท เอช ที อาร์ จ�ากัด

32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 

ช้ัน 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110

 ให้เช่า - บริการ

พ้ืนทีอ่าคาร

ส�านกังานค้า

อสังหาริมทรัพย์

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

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2259 8911 - 6

0 2259 8919

บรษัิท ธนชาตประกันภยั จ�ากัด 

(มหาชน)

999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์

ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

10250

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

โทรศัพท์

โทรสาร 

0 2308 9300

0 2308 9333

บรษัิทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

เลขที ่444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ 

ช้ัน 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

โทรศัพท์

โทรสาร 

0 2779 9000

0 2217 9642

บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ ที เอส จ�ากัด 

เลขที ่444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ 

ช้ัน 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริหารสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ

สามญั 125,000,140 125,000,140 12,500,014 12,498,954 99.99

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2217 8000

0 2613 6050

บรษัิท ธนชาต เอสพีวี 1 จ�ากัด 

444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ ช้ัน 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

ลงทนุในบริษัท

อืน่ ๆ

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

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2217 8000

0 2217 8312

บรษัิท ธนชาต เอสพีวี 2 จ�ากัด

444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ ช้ัน 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

ลงทนุในบริษัท

อืน่ ๆ

สามญั 233,597,560 233,597,560 23,359,756 23,355,209 99.98

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2217 8000

0 2217 8312
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ชือ่บริษัท/สถานท่ีต้ัง ประเภทธุรกิจ

ประเภท

หุน้

ทุนจดทะเบยีน

(บาท)

ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

จ�านวนหุน้

ท่ีออกจ�าหน่าย

(หุ้น)

จ�านวนหุน้ท่ีถือ

(หุ้น)

สัดส่วน

การถือหุ้น

(ร้อยละ)

บรษัิท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ากัด

59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ช้ัน 4

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

บริการ สามญั 50,000,000 50,000,000 5,000,000 4,999,996 100.00

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2111 0055

0 2111 0056

บรษัิท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ากัด

59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ช้ัน 4

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

นายหน้าประกัน

ชีวิต/ประกัน

วินาศภยั

สามญั 20,000,000 20,000,000 2,000,000 1,999,996 100.00

โทรศัพท์ 0 2026 3541

บรษัิท ที เอ็ม คอมมวินิเคชัน่ส์ 

แอนด์ แบรนด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

444 อาคารเอม็ บ ีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 9

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

ส่ือประชาสัมพันธ์ สามญั 5,000,000 5,000,000 50,000 24,999 50.00

โทรศัพท์ 0 2853 9000

บรษัิท ธนชาต พลสั จ�ากัด

444 อาคารเอม็ บ ีเค ทาวเวอร์ 

ช้ัน 16 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ให้สนิเช่ือทีม่ี

หลกัประกัน

สามญั 250,000,000 250,000,000 25,000,000 24,999,997 100.00

โทรศัพท์ 0 2217 8000

บรษัิท กรุงเทพเคหะ จ�ากัด

444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ 

ช้ัน 10 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อยูร่ะหว่าง

ด�าเนนิการ

ช�าระบญัชี

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

บรษัิท เพ่ือนพบแพทย์ จ�ากัด

444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์ ช้ัน 9

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

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

 หลักทรัพย์         นายทะเบียน

 • หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ      : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

              เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

              เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

              โทรศัพท์ 0 2009 9000

              โทรสาร 0 2009 9991

              Call Center 0 2009 9999

              เว็บไซต์  www.set.or.th/tsd

 

 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)    : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 

 • ครั้งที่ 1/2555 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  เลขที่ 3000 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

  (“TCAP22NA”)        เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 • ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  โทรศัพท์ 0 2299 2279, 0 2242 3478

  (“TCAP238A”)         โทรสาร 0 2273 7332 

 • ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 เว็บไซต์  www.ttbbank.com

  (“TCAP258A”) 

 • ครั้งที่ 2/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  

  (“TCAP23OA”) 

 • ครั้งที่ 1/2562 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 

  (“TCAP29OA”) 

 ส�านักงานผู้สอบบัญชี       : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

              เลขที ่193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 ถนนรัชดาภเิษก  

              แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

              โทรศัพท์ 0 2264 0777, 0 2264 9090

              โทรสาร 0 2264 0789 - 90

              เว็บไซต์  www.ey.com

 รายชื่อผู้สอบบัญชี        : นางสาวสมใจ คุณปสุต

              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

 ที่ปรึกษากฎหมาย        : ไม่มี

 

 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า      : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2217 8312

ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

เว็บไซต์   www.thanachart.co.th

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ากัด

เลขที่ 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  0 2026 3541

โทรสาร  ไม่มี

ทะเบียนเลขที่ 0105559122776

เว็บไซต์   www.tm-broker.co.th

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  0 2308 9300

โทรสาร  0 2308 9333

ทะเบียนเลขที่ 0107555000473

เว็บไซต์   www.thanachartinsurance.co.th

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  0 2111 0055

โทรสาร  0 2111 0056

ทะเบียนเลขที่ 0107555000481

เว็บไซต์   www.mbklife.co.th

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ากัด

เลขที่ 59/5 อาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 4 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  0 2111 0055

โทรสาร  0 2111 0056

ทะเบียนเลขที่ 0105559103291

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2613 6050

ทะเบียนเลขที่ 0105540093282

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2613 6050

ทะเบียนเลขที่ 0105540086022

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2779 9000

โทรสาร  0 2217 9642

ทะเบียนเลขที่ 0107547000591

เว็บไซต์   www.thanachartsec.com
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บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2217 8312

ทะเบียนเลขที่ 0105562173572

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

เลขที่ 2 อาคารส�านักงานธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2

ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวัดเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์  0 2220 2222

โทรสาร  0 2220 2520

ทะเบียนเลขที่ 0105533119077

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ากัด

เลขที่ 1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  0 2208 5061 - 2

โทรสาร  0 2651 6611

ทะเบียนเลขที่ 0105534009895

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัท ธนชาต พลัส จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2217 8312

ทะเบียนเลขที่ 0105564070045

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ 

แอนด์ แบรนด์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2853 9000

ทะเบียนเลขที่ 0105563080535

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2613 6050

ทะเบียนเลขที่ 0105554031624

เว็บไซต์   ไม่มี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP 

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์  0 2431 9000

โทรสาร  0 2431 9099

ทะเบียนเลขที่ 0107545000209

เว็บไซต์   www.ratchthani.com

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

เลขที่ 77/20 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี 

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์  0 2431 9500

โทรสาร  0 2431 9567

ทะเบียนเลขที่ 0105561189971

เว็บไซต์   www.rtnbroker.com

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ�ากัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000

โทรสาร  0 2217 8312

ทะเบียนเลขที่ 0105562173564

เว็บไซต์   ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 ข้อมูลส�าคัญอื่น

 - ไม่มี -

 ผู้สอบบัญชี

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 ปี 2564 นางสาวสมใจ  คุณปสุต  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

 ปี 2563 นางสาวสมใจ คุณปสุต  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

 ปี 2562 นางสาวสมใจ คุณปสุต  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

 ข้อพิพาททางกฎหมาย

 คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

 บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีคดีที่มีผลต่อสินทรัพย์มากกว่า 

ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์

หมุนเวียนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

 ความเห็นของผูบ้รหิารเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดกับการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 ผูบ้ริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย มคีวามเห็นว่าการถูกฟ้อง 

คด ีข้อพพิาททางกฎหมาย ทัง้หมดจะไม่มผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญั 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นคู่ความกับ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย

 - ไม่มี -

 คดีที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่

อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม

ประมาณ 195 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ล้านบาท)  

ซ่ึงผลของคดยีงัไม่เป็นทีส้ิ่นสดุ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อย 

ได้พิจารณาตัง้ส�ารองหนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนไว้แล้วบางส่วน และส่วนที่

เหลอืฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มคีวาม

เสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน ณ ปัจจุบัน

 ส่วนคดีอื่นทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหนี้ในธุรกิจปกติ 

ซึ่งเชื่อว่าไม่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



2
การก�ากับดูแลกิจการ

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจรรยาบรรณ

•	 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ

	 คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร

	 พนักงาน	และอื่น	ๆ

•	 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

•	 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



ส่วนที่	2	การก�ากับดูแลกิจการ

2.6	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจรรยาบรรณ	

 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิติัการก�ากับดูแลกิจการ 

 และคู่มือจรรยาบรรณ  

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 

ทีด่	ี(“นโยบายฯ”)	และคูม่อืจรรยาบรรณ	ซ่ึงประกอบด้วย	จรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และ

นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็น 

กรอบในการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากรมาตั้งแต่ปี	2546	พร้อมทั้ง

ก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตน�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 

ให้เหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะของธุรกิจ	 โดยยึดมั่น 

ในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

กฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณ 

ดงักล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	โดยนโยบายฯ	และ 

คู่มือจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงปี	2564	ตามเอกสารแนบ	5

	 บริษัทฯ	ได้น�าส่งนโยบายฯ	รวมทั้งคู่มือจรรยาบรรณผ่านทาง

อีเมลที่ใช้ภายในองค์กร	 (outlook)	 แก่ผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงาน	 

เพ่ือให้แจ้งเวียนข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ศึกษารายละเอียด	

รวมถึงเปิดเผยไว้ในระบบอนิทราเนต็ของกลุม่ธนชาต	และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	(www.thanachart.co.th)	รวมถึงการน�าส่งนโยบายฯ	

และคูม่อืจรรยาบรรณให้แก่บริษัทในกลุม่ธนชาต	เพ่ือน�าไปปรับปรุง

นโยบายของแต่ละบริษัท	 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการส่ือสาร 

ไปยังพนักงานกลุ่มธนชาต	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่าย	เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าจะได้รับการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 

โดยทั่วถึง	 และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	 และของ 

กลุ่มธนชาต

	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังได้พิจารณาให้มีกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ	และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	 

ทีแ่สดงบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด	 

และประกาศให้กรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการชุดย่อยทุกคน

ยึดถือปฏิบัติ

	 โดยนโยบายฯ	คู่มือจรรยาบรรณ	และกฎบัตร	คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	โดยพิจารณาหลักเกณฑ์

การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีตามโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	 (CGR)	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี	2560	(Corporate	Governance	Code	

for	 Listed	Companies	2017:	CG	Code)	ของ	ก.ล.ต.	และ

แนวปฏิบัติในเรื่องอื่น	ๆ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน	 มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏบิติัท่ีเก่ียวกับผูถื้อหุ้น ผูม้ส่ีวนได้เสียอ่ืนและ  

คณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ	มนีโยบายปกป้องสิทธขิองผูถื้อหุน้	และการส่งเสริม 

	 	 ให้ผูถื้อหุน้ใช้สิทธ	ิ โดยครอบคลมุสิทธพ้ืินฐานตามกฎหมาย	 

  เช่น	การมีส่วนแบ่งก�าไรของกิจการในรูปของเงินปันผล	 

	 	 การซ้ือขายหรือโอนหุ้น	 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธ ิ

	 	 ออกเสียงในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ	 

	 	 และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ	 

	 	 โดยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	 

	 	 ครบถ้วน	ทนัเวลา	ผ่านระบบของ	ตลท.	และเว็บไซต์ของ 

	 	 บริษัทฯ	 ที่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 

	 	 เท่าเทียมกัน

 

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ	

	 	 พ้ืนฐานเท่าเทยีมกันในการเข้าร่วมประชุม	และมนีโยบาย 

	 	 ในการส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ทกุกลุม่	รวมทัง้ผูถื้อหุน้ประเภท 

	 	 สถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้	โดยได้ก�าหนดนโยบาย 

	 	 การจดัประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองสิทธแิละความเท่าเทยีมกัน 

  ในการเข้าร่วมประชุม	การลงมต	ิการเสนอวาระ	การเสนอ 

	 	 ชือ่บุคคล	ความครบถ้วนเพียงพอของหนังสือบอกกล่าว 

	 	 เชิญประชุมและการเปิดเผยข้อมูล	ตลอดจนสถานที่จัด 

	 	 ประชุม	วันและเวลาทีจ่ดัประชุมไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย 

	 	 การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีรวมทัง้มหีน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

	 	 ดูแลการจัดประชุมให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	และ 

	 	 แนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิขององค์กรทีเ่ก่ียวข้อง	ทัง้	ก.ล.ต.	 

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และสมาคม 

	 	 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 จัดท�าและเปิดเผยเพ่ือส่งเสริมให ้

	 	 บริษัทจดทะเบียนด�าเนินการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นทีผู่ถื้อหุน้ 

สามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ 

ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย	 สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้ 

เป็นกรรมการและ/หรือ	เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอัน 

สมควร	 และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	

รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิ 
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ได้ตามที่กล่าวในเร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	 รวมถึงจัดให้มีการ 

เปิดเผยข้อมูลบริษัทผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 อย่างครบถ้วน	 ทันต่อ 

เหตกุารณ์ทีผู่ถื้อหุน้ทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทยีมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 กลุ่มธนชาตก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้แก	่ 

ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	สังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม	ชุมชนทีบ่ริษัทฯ	ตัง้อยู	่รวมถึงภาครัฐ	ไว้เป็นลายลกัษณ์ 

อกัษรในนโยบายฯ	และคูม่อืจรรยาบรรณ	โดยส่ือสารภายในองค์กร

ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต		ประสานงานให้แต่ละ 

บริษัทในกลุม่ธนชาตน�านโยบายฯ	 และคูม่อืจรรยาบรรณไปด�าเนนิการ 

เช่นเดียวกัน	 เพ่ือให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับ 

ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ

เอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลา	มีการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นส�าคญั	ไม่ละเมดิสิทธใิด	ๆ 	ของผูม้ส่ีวนได้เสีย	โดยมกีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและประกาศทางการทีก่�ากับดแูลกิจการ	มกีารก�าหนด

ข้ันตอนการใช้บริการ	การใช้สิทธขิองผูม้ส่ีวนได้เสียอย่างครบถ้วน	

และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ	สรุปได้ดังนี้

 

 3.1 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

	 	 กลุม่ธนชาตมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกิจให้มผีลประกอบการ 

	 	 ที่ดี	 มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 สามารถแข่งขันได	้ 

  เพ่ือให้ผูถื้อหุน้	และนกัลงทนุ	ได้รับผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

  อย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถงึความเสี่ยงและมีระบบการ 

	 	 ควบคุมภายในที่ดี	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 

	 	 ครบถ้วน	ทนัเวลา	และโปร่งใส	ตลอดจนดแูล	และอ�านวย 

 	 ความสะดวกให้ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุได้ใช้สิทธิอย่างเตม็ที	่ 

  และที่ส�าคัญกลุ่มธนชาตยึดหลักการด�าเนินธุรกจิภายใต ้

	 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.2 พนักงาน

	 	 กลุม่ธนชาตยดึมัน่ในการดแูลพนกังานทัง้สวัสดกิารด้าน 

	 	 ต่าง	ๆ 	ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน	 

	 	 รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม	 

	 	 สนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมสัมมนาเพ่ือการ 

	 	 พัฒนาตนเองตลอดจนการแสดงความรู้	 ความสามารถ 

	 	 ในการปฏิบัติงาน	 มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและ 

	 	 การประเมินผลที่ชัดเจนโดยประเมินผลการปฏิบัติงาน 

	 	 จากตวัช้ีวัด	(KPIs)	สอดคล้องกับภาระหน้าทีท่ีม่อบหมาย	 

	 	 และจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลงาน	ในอตัรา 

	 	 ที่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในระดับเดียวกัน

 3.3 ลูกค้า

 	 กลุม่ธนชาตมุง่มัน่พัฒนาผลติภณัฑ์และบริการทางการเงิน 

  ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการทาง 

	 	 วิชาชีพที่ดีมีคุณภาพ	 รักษาความลับของลูกค้า	 มีการ 

	 	 เรียกเก็บค่าบริการที่เป็นธรรม	 พร้อมน�าเสนอข้อมูล 

	 	 ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน	 และเพียงพอให้ 

	 	 ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ

 

 3.4 คู่ค้า เจ้าหนี้

	 	 ส�าหรับคูค้่า	กลุม่ธนชาตได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง 

	 	 ปฏบิตังิานในการจดัซ้ือ	จดัจ้างทีชั่ดเจน	โดยมวัีตถุประสงค์ 

	 	 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	โปร่งใส	 

	 	 และตรวจสอบได้	โดยมรีะเบยีบอ�านาจอนมุตัเิก่ียวกับการ 

	 	 จ้างงานการจัดซ้ือพัสดุ	 และการเช่าอย่างละเอียดและ 

	 	 รัดกุม	 รวมถึงแนวทางการคัดเลือกคู่ค้า	 โดยก�าหนดให ้

	 	 มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

	 	 บริษัทฯ	กับพนักงาน	รวมถึงคู่สมรส	ญาติ	และคู่ค้าหรือ 

	 	 คู ่สัญญาที่เก่ียวข้องกับพนักงานและไม่ให้บุคคลที่ม ี

	 	 ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและกระบวนการ 

	 	 จัดซื้อ	จัดจ้าง	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	และป้องกันมิให ้

	 	 เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อน	

	 	 	 ทั้งนี้	 กลุ ่มธนชาตยังด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 

	 	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	 โดยเร่ิม 

	 	 จากการบริหารผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม	 

	 	 ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มธนชาต	มีการพัฒนาคู่ค้า 

	 	 อย่างต่อเนือ่งเพ่ือต่อยอดให้คูค้่าพฒันาไปสูค่วามยัง่ยืน	 

	 	 โดยการด�าเนนิงานด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และ 

	 	 ตรวจสอบได้	มุง่หวังให้คูค้่าของกลุม่ธนชาตมกีารพฒันา 

  ในกระบวนการด�าเนนิธุรกิจควบคูกั่บการยกระดบัมาตรฐาน 

  สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อม	ๆ	กัน	

   ส�าหรับเจ้าหนี	้ กลุม่ธนชาตมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม	

	 	 และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขการ 

	 	 ค�้าประกันการบริหารเงินทุน	 และกรณีที่เกิดการผิดนัด 

  ช�าระหนี้โดยปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง	ๆ	ที่มี 

	 	 ต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด	ทัง้เร่ืองวัตถุประสงค์การใช้เงิน	 

	 	 การช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้	เง่ือนไขการค�า้ประกันและ 

	 	 เร่ืองอืน่ใดทีต่กลงไว้กับเจ้าหนี	้โดยจะรายงานฐานะและ 

	 	 ข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วย 

	 	 ความถูกต้อง	โปร่งใส	อย่างสม�่าเสมอ	
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 	 	 ในส่วนของการบริหารเงินทุนน้ันให้ความส�าคัญกับ 

	 	 ความมัน่คงและแข็งแกร่ง	และบริหารสภาพคล่องอย่าง 

	 	 พอเพียงในการช�าระหน้ีคืนแก่เจ้าหน้ีตามก�าหนดเวลา	 

	 	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 อย่างครบถ้วนเพียงพอ	 

	 	 ในระยะเวลาอันควรโดยเปิดเผยผ่านช่องทางที่ก�าหนด	 

	 	 ภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบได้	

   นอกจากนี	้ยงัยดึมัน่ในความซ่ือสตัย์ต่อการปฏบิตัติาม 

	 	 เงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อคู่ค้า	 เจ้าหนี้	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	 

	 	 โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไข	ข้อตกลงร่วมกัน	รวมทัง้หลกัเกณฑ์ 

	 	 และข้อก�าหนดทางกฎหมาย	 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นที ่

	 	 จะร่วมมือกันในระยะยาว	

 

 3.5 คู่แข่ง

	 	 ด�าเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยความโปร่งใส 

	 	 ภายใต้กฎกติกา	 โดยไม่แข่งขันจนท�าให้เกิดผลกระทบ 

	 	 ด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม

 

 3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 กลุ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม	 

	 	 การด�าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

	 	 อย่างเคร่งครัด	อกีทัง้จะต้องท�าให้เกิดผลดต่ีอสังคมและ 

	 	 ภาครัฐ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ประเพณี	และ 

	 	 สภาพแวดล้อม	 โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็น 

	 	 ผู้น�าในการผลักดันอย่างจริงจัง

 3.7 ภาครัฐ

	 	 ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ปฏิบัติตาม 

	 	 หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ	 และให ้

	 	 ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ	 

	 	 ไม่มีส่วนร่วมหรือด�าเนินธุรกิจกับองค์กร	 หรือบุคคลที่ 

	 	 กระท�าผดิต่อกฎหมาย	และทีส่�าคญัจะไม่ด�าเนนิการใด	ๆ 	 

	 	 ที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นในภาครัฐทุกกรณี

 

กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

	 กลุม่ธนชาตมกีารพัฒนาระบบรับเร่ืองร้องเรียน	เพ่ือให้สามารถ 

รับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า	 บุคคลภายนอก	

และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 เพ่ือน�าความ

คิดเห็นด้านต่าง	ๆ	มาพัฒนาองค์กรโดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	โทรศัพท์	หนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

หรือช่องทางอืน่ใด	เป็นต้น	โดยมปีระกาศ	ระเบยีบ	ข้ันตอนเก่ียวกับ 

การปฏิบัติงานระบบรับเร่ืองร้องเรียน	 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ติดตามข้อร้องเรียน	 พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน 

ทกุราย	และน�าข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุม่ธนชาต	 

ให้ตอบสนองความต้องการและท�าให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป	 ซ่ึงมีการเปิดเผย 

แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 ส�าหรับการร้องเรียนเร่ืองเก่ียวกับการทจุริตหรือการคอร์รัปช่ัน 

กลุม่ธนชาตได้เปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะผ่านเว็บไซต์ 

ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ส�าหรับบริษัทฯ	 เปิดช่องทางการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	www.thanachart.co.th	หวัข้อ	แจ้งเบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่	อีเมล	Anticorruption@thanachart.co.th	

ซึ่งมีสายงานตรวจสอบภายในเป็นผู้พิจารณาและรับผิดชอบ	 โดย

บริษัทฯ	มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	ดังที่กล่าวไว ้

ในเร่ืองการเปิดเผยเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับ

การคอร์รัปช่ัน	 ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

และคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการก�าหนด

แนวทางการคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน	 หรือแจ้ง

เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน	 และ

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ดูแลรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ให้มีการ

รายงานทีถู่กต้องตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือได้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินในประเทศไทย	 พร้อมทั้งจัดให้มีรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบัญชี	 ตลอดจนการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 

ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ	เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

	 บริษัทฯ	มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	 และได้เปิดเผยการวิเคราะห์และ

ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 (Management’s	 Discussion	 and	

Analysis:	 MD&A)	 ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาส 

และงวดประจ�าปี	โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินประจ�างวด

คร่ึงปีแรก	ส้ินสุด	ณ	วันที	่30	มถุินายน	2546	เป็นต้นมา	นอกจากนี้	 

บริษัทฯ	 ยังมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์ส�าคัญหรือการ 

ท�าธุรกรรมที่เข้าข่ายให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศ	 อย่างครบถ้วน	

เพียงพอ	และปฏบิตัติามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่�ากับดแูล

บริษัทฯ	ประกาศก�าหนดอย่างเคร่งครัด

	 บริษัทฯ	 มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)	 

ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลาให้แก่ผู ้ถือหุ้น	 

นกัลงทนุ	นกัวิเคราะห์	 และบริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ	 ทัง้ชาวไทย 

และชาวต่างชาต	ิ เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของ 

องค์กร	 รวมถึงให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	
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สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 ได้ทาง

โทรศัพท์หมายเลข	0	2613	6007	และ	0	2217	8000	ต่อ	3102	

หรืออีเมล	tcap_ir@thanachart.co.th	

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 

จะต้องถูกต้อง	ครบถ้วน	เท่าเทยีมกัน	โปร่งใส	และทนัการณ์	รวมทัง้ 

เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	โดยมกีารเผยแพร่ 

ข้อมลูข่าวสารตามข้อเสนอแนะของแนวทางการก�ากับดแูลกิจการ 

ทีด่ทีีจ่ดัท�าโดย	ตลท.	และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	 

ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ผูถื้อหุน้	นกัลงทนุ	สามารถเข้าถึงข้อมลู

ได้อย่างเท่าเทียมกันและทันต่อเหตุการณ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

ความเช่ียวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 ที่เก่ียวกับธุรกิจหลักที่ 

ด�าเนนิการอยู	่รวมทัง้ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ด้านการเงิน	การบญัชี	การบริหาร 

จัดการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และอื่น	ๆ	อันท�าให้สามารถบริหาร

จัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ	และไม่จ�ากัดเรื่องเพศ	โดยได้ก�าหนดชัดเจนไว้ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 

 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

  คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของ 

	 กรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบงัคบัของบริษัทฯ	และนโยบาย 

	 การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ	โดยในการประชุมสามญั 

	 ผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ังให้กรรมการ	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวน 

	 กรรมการขณะนัน้พ้นจากต�าแหน่ง	ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพ้น 

	 จากต�าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี	 1	 ใน	 3	 ก็ให้ใช้จ�านวนที่ 

	 ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน	1	ใน	3

 โดยการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการให้กรรมการซ่ึงอยู่ใน

	 ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต�าแหน่ง	 หากในคราวใด 

	 มกีรรมการหลายคนอยูใ่นต�าแหน่งมานานเท่า	ๆ 	กันเป็นจ�านวน 

	 มากกว่าจ�านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งในคราวนั้น	 

	 ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยใช้วิธจีบัฉลาก	กรรมการ 

 ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตดุงักล่าว	อาจได้รับคดัเลอืกแต่งตัง้ 

	 ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

 กรรมการอิสระ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนิยามและคุณสมบัติตามแนวทางของ 

	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของทนุจดทะเบยีนทีเ่รียกช�าระแล้ว 

  ของบริษัทฯ	และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้น 

	 	 ที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

	 	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	 

	 	 หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง	ทัง้นี	้ให้นบัรวมการถือหุน้ 

	 	 ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของกรรมการอสิระรายนัน้	ๆ 	ด้วย	(ข้อนี ้

	 	 ทางบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่า 

	 	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ก�าหนดไม่เกิน 

	 	 ร้อยละ	1)

 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน	ลกูจ้าง	 

  พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

	 	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของ 

	 	 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

  มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตัง้	 

	 	 ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว	ไม่รวมถึงกรณทีีก่รรมการ 

	 	 อิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ	 

	 	 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการ 

	 	 จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา	 

	 	 คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของ 

	 	 กรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	 

  ผูบ้ริหาร	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

 4.	 ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 

  บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 

	 	 การใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน	 รวมทัง้ไม่เป็นหรือ 

	 	 เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี 

	 	 ความสัมพันธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัย่อย	 

  บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

	 	 บริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 

	 	 ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

  ความสัมพันธ์ทางธรุกิจ	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้า 

	 	 ทีก่ระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า 

	 	 อสังหาริมทรัพย์	รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือ 

	 	 การให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรับหรือ 

	 	 ให้กู้ยมื	ค�า้ประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น	 

	 	 รวมถึงพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกัน	ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ	 

	 	 หรือคูสั่ญญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แต่ 

	 	 ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ		หรือ 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 	 ตัง้แต่	20	ล้านบาทข้ึนไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า		ทัง้นี	้ 

	 	 การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธกีารค�านวณ 

  มลูค่าของรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ 

  ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่ 

 	 เก่ียวโยงกัน	โดยอนโุลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว	 

  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่าง	 1	 ปีก่อนวันที่ม ี

	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 

	 	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 ควบคมุของบริษัทฯ	และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจ 

  ควบคมุ	หรือหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบัญชี	ซ่ึงมผีูส้อบบญัชี 

  ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น 

	 	 รายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 

  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

  สองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ 	ซ่ึงรวมถึง 

  การให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงนิ	 

  ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	 

	 	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 

  หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัทฯ	และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นียั	 

	 	 ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ 

	 	 นัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 

	 	 ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง	 	

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทน 

	 	 ของกรรมการของบริษัทฯ	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรือผูถื้อหุน้ 

	 	 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ 

	 	 แข่งขันทีม่นียักับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือ 

	 	 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการ 

	 	 ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับ 

	 	 เงนิเดอืนประจ�า	หรือถือหุน้เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ 

	 	 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซ่ึงประกอบ 

	 	 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันที ่

	 	 มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	 	

 9.	 ไม่มธีรุกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน	หรือมผีลประโยชน์ 

  เก่ียวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ	 

	 	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง 

	 	 เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 ทัง้นี	้ กรรมการอสิระทกุคนสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่าง 

เป็นอสิระ	โดยไม่ค�านงึถึงผลประโยชน์ใด	ๆ	ทีเ่ก่ียวกับทรัพย์สิน	หรือ 

ต�าแหน่งหน้าที่	 และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม

บคุคลใด	 รวมถึงไม่มสีถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ 

แสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดแนวทางให้มกีารประชุมเฉพาะ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 อย่างน้อยปีละ	 

1	 คร้ัง	 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 ได้หารือ

พิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประชุม	 และการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ	โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วม 

ในการบริหาร	 และให้มีการสรุปประเด็นจากการประชุมเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม 

 

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

	 กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร	 กรรมการที่ท�าหน้าที่ 

	 รับผดิชอบในการด�าเนนิการใด	ๆ 	เยีย่งผูบ้ริหารและให้หมายความ 

 รวมถึงกรรมการทีม่อี�านาจลงนามผกูพัน	เว้นแต่จะแสดงได้ว่า 

	 เป็นการลงนามผกูพันตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินมุตั ิ

	 ไว้แล้ว	และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

  

 หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และอ�านาจอนุมัติ

 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 1.	 ก�ากับ	ดูแล	และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

	 	 เป็นไปตามกลยุทธ์	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 ข้อบังคับ	 

	 	 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

	 	 ด้วยความรับผิดชอบ	 ซ่ือสัตย์สุจริต	 ระมัดระวังรักษา 

  ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ด�าเนินการอย่างสมเหตุสมผล	 

	 	 มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับบริษัทฯ	 หรือการ 

	 	 ด�าเนินการต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ

	 2.	 อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	 

	 	 นโยบาย	แผนธรุกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ทีเ่ป็นไป 

	 	 เพื่อความยั่งยืน

	 3.	 อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ตลอดจนดูแลการ 

	 	 ด�าเนนิงานด้านธรรมาภบิาลของบริษัทฯ	รวมถึงก�าหนดให้ 

  บริษัทในกลุม่ธนชาตน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง 

  องค์กร	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	และความเสี่ยง

	 4.	 ควบคุมและดูแลให้กลุ่มธนชาต	 มีกรอบการก�ากับดูแล 

	 	 ความเส่ียงที่ดี	 (Risk	 Governance	 Framework)	 

	 	 มกีระบวนการตรวจสอบ	ระบบการควบคมุภายใน	การบริหาร 

  ความเส่ียง	และการก�ากับดแูลการบริหารงานทีเ่พยีงพอ	 

  และเหมาะสมกับสถานการณ์ธรุกิจ	และดแูลให้มกีารปลูกฝัง 

  วัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเส่ียง	(Risk	Culture)
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	 5.	 ก�ากับดแูลและตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ 

	 	 อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบริษัทฯ	เป็นไป 

	 	 ตามนโยบาย	เป้าหมาย	และแผนธุรกิจ

	 6.	 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน 

	 	 และความสามารถในการช�าระหนี้

	 7.	 ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 ทั้งในเร่ืองขนาด	 องค์ประกอบ	 สัดส่วนกรรมการอิสระ 

	 	 ที่เหมาะสม	 และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วย 

	 	 กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ 

	 	 ประสบการณ์	ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะด้าน	 

	 	 ตลอดจนเพศและอาย	ุทีจ่�าเป็นต่อการบรรลวัุตถุประสงค์ 

 	 และเป้าหมายหลักขององค์กร	โดยจดัท�าตารางองค์ประกอบ 

	 	 ความรู้ความช�านาญของกรรมการ	(Board	Skills	Matrix)	

	 8.	 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 ตามที่เห็นสมควร	 

  เพ่ือช่วยศกึษา	กลัน่กรอง	และควบคมุดแูลงานด้านต่าง	ๆ

	 9.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาบุคคล 

	 	 ที่เหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ

 10.	 ก�ากับดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการและผูบ้ริหาร 

  ระดับสูง	 มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพ่ือให้ม ี

	 	 คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนดไว้	 และ 

	 	 ดูแลให้มั่นใจว่า	 องค์ประกอบและการด�าเนินงานของ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ	เอือ้ต่อการใช้ดลุพนิจิในการตดัสินใจ 

  อย่างมีอิสระ

 11.	 พิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสม 

  กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 น�าพาองค์กรให้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายทัง้ระยะส้ันและ 

	 	 ระยะยาว	 โดยค�านึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจ 

	 	 เกิดขึ้นในอนาคต

	 12.	 ก�ากับดแูลบริษัทย่อยเพือ่รักษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุ 

	 	 ของบริษัทฯ	

	 13.	 ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่

	 	 สอดคล้องกับทศิทางและกลยทุธ์ขององค์กร	ให้พนกังาน 

	 	 ทกุระดบัมคีวามรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	ประสบการณ์และ 

	 	 แรงจงูใจทีเ่หมาะสม	และได้รับการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม	 

	 	 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

	 14.	 ก�ากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ	 แต่ละคนมีความรู้ความ 

	 	 เข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 

	 	 และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธรุกิจ	ตลอดจน 

	 	 สนบัสนนุให้กรรมการบริษัทฯ	ทกุคนได้รับการเสริมสร้าง 

	 	 ทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	อย่างสม�า่เสมอ	โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรม 

	 	 หรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัต ิ

  หน้าทีแ่ละเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/ 

  รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	Report)

	 15.	 ดแูลให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น	 

	 	 และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ 

	 	 จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 16.	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ 

	 	 รับผดิชอบ	จดัท�ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม

	 17.	 อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่	 

	 	 มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เป็นอิสระ	 เป็นธรรมต่อ 

	 	 องค์กร	ต่อผูถื้อหุน้	ต่อผูบ้ริหาร	พนกังาน	และลกูจ้างของ 

	 	 บริษัทฯ

 18.	 สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารกับผูถื้อหุน้	ตลอดจน 

	 	 ดแูลให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างเป็นธรรม	 

  รับผิดชอบรายงานทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูล	 

	 	 อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	ทันเวลา

  

 การแยกต�าแหน่ง

	 ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 

	 เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าทีอ่ย่างชัดเจนในการก�าหนดนโยบาย 

 การก�ากับดูแลและการบริหารงา	นประจ�า

  

 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตัง้ 

	 บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	 มอบหมายให ้

	 คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ	 

	 ผูบ้ริหาร	หรือผูม้อี�านาจควบคมุในบริษัทนัน้	เว้นแต่เป็นบริษัท 

	 ขนาดเล็กที่เป็น	Operating	Arms	ของบริษัทฯ	ให้กรรมการ 

	 ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง

  

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

	 ของบริษัทฯ	ดังนี้

 •	 ห้ามกรรมการบริษัทฯ	ไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน 

  อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิน	 5	 บริษัท	 ทั้งนี	้ 

	 	 การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอืน่	ๆ 	ทกุบริษัท	ต้องไม่ขัดกับ 

 	 ข้อก�าหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง 

	 	 และต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบภายใน	7	วัน	นับแต่วันที่ 

	 	 ได้รับการแต่งตั้งหรือวันที่ด�ารงต�าแหน่ง
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 •	 ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ	จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

  ในบริษัทอื่น	ยกเว้น	บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด	 

	 	 (Immediate	 Family)	 ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี 

	 	 มากนัก	 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

	 	 บริหาร	ก่อนด�ารงต�าแหน่ง	ส�าหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

	 	 จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	 ยกเว้น	 

	 	 บริษัททีเ่ป็นธรุกิจครอบครัวใกล้ชิด	(Immediate	Family)	 

	 	 ทีไ่ม่ใช้เวลาในการปฏบิตัหิน้าทีม่ากนกั	จะต้องได้รับความ 

	 	 เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อนด�ารงต�าแหน่ง

	 ซ่ึงการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น	 ๆ	 ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับ 

	 ข้อก�าหนด	 หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับอื่นที่เกี่ยวข้อง	 

	 และต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบภายใน	7	วันนับแต่วันที่ได้รับ 

	 การแต่งตั้งหรือวันที่ด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วย 

ศึกษากลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดหน้าที่ความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 

 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	

โดยปัจจุบันมีกรรมการบริหาร	จ�านวน	3	คน	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายศุภเดช		 	 พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3.	 นายสมเจตน์			 หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการบริหาร

	 	 นายภาณุพันธุ์		 ตวงทอง	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1.	 บริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	งบประมาณ	 

  และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติ	 ภายใต ้

	 	 กฎหมาย	กฎเกณฑ์	และประกาศของหน่วยงานราชการ 

	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 บริหารจัดการความเสี่ยง

	 3.	 บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย

	 4.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง	 ๆ	 

	 	 ของบริษัทฯ	ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

	 5.	 บริหารจดัการเก่ียวกับธรุกรรมของบริษัทฯ	เช่น	การฝากเงิน	 

  การขอสินเชื่อ	การลงทุน	ทรัพย์สินรอการขาย	เป็นต้น

	 6.	 บริหารจัดการการด�าเนินงานภายในองค์กร	เช่น	การจัด 

	 	 โครงสร้างองค์กร	การบริหารงานบุคคล	การจัดการงาน 

	 	 ธุรการ	เป็นต้น

	 7.	 มอบหมายหน้าทีห่รือมอบอ�านาจช่วงเก่ียวกับการบริหาร 

	 	 จัดการที่อยู่ภายใต้อ�านาจของคณะกรรมการบริหาร

	 8.	 กลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

	 9.	 ด�าเนินการต่าง	ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับ 

  ดแูลกิจการทีด่	ีและตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 

เป็นผูซ่ึ้งมคีวามรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง	 และมปีระสบการณ์ 

ด้านบัญชี	 และ/หรือ	 การเงิน	 ซ่ึงจะมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ

ช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�ากับดแูลให้การปฏบิตังิาน 

ของบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่ดี		มีความโปร่งใส	เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ของทางการ	และระเบยีบต่าง	ๆ 	ของบริษัทฯ	รวมถึง 

มรีะบบการรายงานและงบการเงินทีน่่าเช่ือถือ	และเป็นประโยชน์แก่ 

ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถึงผูถื้อหุ้น	โดยปัจจบุนัมรีายนามดงัต่อไปนี้

	 1.	 นางศิริเพ็ญ		 	 สีตสุวรรณ	

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายธีรพจน์		 	 วัชราภัย	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นางสาลินี		 	 วังตาล	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 นางสาวธนวรรณ	 ฑีฆาอุตมากร	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 (คุณธนวรรณ	ฑีฆาอุตมากร	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	11	 

	 	 ตุลาคม	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้ง 

	 	 คุณวิชัย	 เสถียรุจิกานนท์	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบแทน)	

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 รายงานทางการเงิน

	 	 •	 สอบทานรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลู 

	 	 	 ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	รวมถึงประเมิน 

	 	 	 ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ
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	 	 •	 สอบทานความสมเหตสุมผลของรายการในรายงาน 

	 	 	 ทางการเงนิทีม่สีาระส�าคญั	รวมถึงรายการทีม่คีวาม 

   ซับซ้อนหรือผดิปกต	ิและรายการทีต้่องใช้วิจารณญาณ 

   ในการตัดสิน

	 2.	 การควบคุมภายใน	

	 	 •	 สอบทานให้บริษัทฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน	ระบบ 

   เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามปลอดภยั	และมาตรการ 

   ต่อต้านการคอร์รัปช่ันทีเ่พียงพอ	รวมถึงแนวทางการ 

  	 ส่ือสารความส�าคญัในเร่ืองดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ 

   และทั่วถึงทั้งบริษัทฯ	

	 	 •	 สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ 

	 	 	 ควบคมุภายในทีผู่ต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี 

	 	 	 เสนอนั้น	 ฝ่ายบริหารได้น�าไปปรับปรุงแก้ไขอย่าง 

	 	 	 เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

	 	 •	 สอบทานความเพียงพอและความมปีระสิทธผิลของ 

	 	 	 ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 3.	 การตรวจสอบภายใน

	 	 •	 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	 

	 	 	 แผนงานประจ�าปี	ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร 

	 	 	 ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน

	 	 •	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

	 	 	 ของผู ้ตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งติดตามผลการ 

	 	 	 ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 	 •	 สอบทานให้สายงานตรวจสอบปฏบิตัติามมาตรฐาน 

	 	 	 การตรวจสอบภายใน

	 	 •	 พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบ

	 4.	 การก�ากับดูแลการตรวจสอบบริษัทย่อย

	 	 •	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้เป็น 

	 	 	 ไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต	 โดยสายงาน 

   ตรวจสอบของบริษัทฯ	สรุปผลการตรวจสอบบริษัทย่อย	 

	 	 	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะบริษัทแม่รับทราบ

	 	 •	 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	ได้แก่	 เรื่องที่ปฏิบัติ 

	 	 	 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 การทุจริต	 การคอร์รัปช่ัน	 

	 	 	 เร่ืองที่มีผลกระทบต่องบการเงิน	 สถานะหรือ 

	 	 	 ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	 อย่างร้ายแรง	 ให้รายงาน 

	 	 	 รายละเอียดให้ทราบโดยเร็ว	(Escalation)	

	 5.	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 •	 สอบทานการก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแล 

	 	 	 การปฏบิตั	ิในการตดิตามการปฏบิตังิานของบริษัทฯ	 

  	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ทางการ	จรรยาบรรณ	 

   แนวนโยบายหลักและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  •	 พจิารณาข้อกฎหมาย	ระเบยีบต่าง	ๆ 	ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

   และมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบริษัทฯ	เพือ่ 

	 	 	 ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ 

	 	 	 อย่างทันเวลาและเหมาะสม

  •	 สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับดแูลการปฏบิตั	ิ 

   ตามกฎข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ของทางการ	รวมทัง้ 

	 	 	 ตดิตามผลการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะดงักล่าว

	 6.	 ผู้สอบบัญชี

	 	 •	 พิจารณาคณุสมบตั	ิความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิาน	 

	 	 	 และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี	 พร้อมทั้งให้ 

  	 ข้อเสนอแนะในการคดัเลอืก	 เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

	 	 	 และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 •	 มกีารประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการ 

	 	 	 เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

 7.	 รายการเก่ียวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมผีลประโยชน์ขัดแย้ง

	 	 •	 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจ 

	 	 	 มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 

	 	 	 กฎหมายและข้อก�าหนดของทางการ	ทั้งนี้	 เพื่อให้ 

	 	 	 มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	และ 

	 	 	 เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 	 •	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�าธุรกรรมภายใน 

	 	 	 กลุ่มและผู้ที่เก่ียวข้อง	 รายการที่เก่ียวโยงกันหรือ 

	 	 	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้มี 

	 	 	 ความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ 

	 	 	 ทางการ

	 8.	 ความรับผิดชอบอื่น

	 	 •	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือด�าเนินการ 

  	 ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

   เห็นสมควร	 ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่า 

	 	 	 มีรายการหรือการกระท�าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่าง 

   มนียัส�าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงาน 

	 	 	 ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 	 1)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 2)	 การทุจริต	คอร์รัปชั่น	มีสิ่งผิดปกติหรือมีความ 

	 	 	 	 บกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

	 	 	 3)	 การฝ่าฝืนข้อก�าหนดของทางการหรือกฎหมาย 

	 	 	 	 ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 4)	 หากคณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือผู ้บริหาร 

    ไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 

	 	 	 	 อนัควร	คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผย 

    การกระท�าดงักล่าวไว้ในแบบ	56-1	One	Report
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 	 •	 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร 

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	 

	 	 	 1	 คร้ัง	 และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้น�าเสนอ 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบ

	 	 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและ 

	 	 	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบทุกปี

  •	 ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย 

   ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  

 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่ปี	2545	โดยได้รวม 

ทั้ง	2	คณะเป็น	“คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน”	 

เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2557	 และในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 คร้ังที่	 8/2560	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2560	 ได้มีมติ 

เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	 และเปลี่ยนแปลงขอบเขต 

หน้าทีใ่นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยให้เปลีย่น 

ช่ือคณะกรรมการเป็น	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	 

และบรรษัทภบิาล”	เพ่ือให้เกิดความคล่องตวั	สอดคล้อง	และเหมาะสม 

กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	 โดยปัจจุบันมีกรรมการ	 3	 คน	

ประกอบด้วย	กรรมการอสิระ	2	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร	 

1	คน	ดังนี้

	 1.	 นายธีรพจน์		 	 วัชราภัย	

	 	 ประธานกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และ 

	 	 บรรษัทภิบาล

	 2.	 นางศิริเพ็ญ		 	 สีตสุวรรณ	

	 	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 3.	 นายวิชิต			 	 ญาณอมร	

	 	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 	 นายภาณุพันธุ์		 ตวงทอง		

	 	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 และบรรษัทภิบาล

 บทบาท	อ�านาจ	หน้าที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

 สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 1.	 ขอบเขตกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู		“กรรมการและ 

	 	 ผู้บริหารระดับสูง”	 ที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ 

	 	 สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	หมายถึง

	 	 1)	 กรรมการ

	 	 2)	 กรรมการผู้จัดการ

	 	 3)	 ผู้บริหารระดับสูง

	 	 4)	 บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ 

	 	 	 ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความ 

	 	 	 รับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 5)	 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ

	 	 6)	 กรรมการหรือผูบ้ริหารทีบ่ริษัทฯ	ได้แต่งตัง้ให้ไปด�ารง 

	 	 	 ต�าแหน่งในบริษัทย่อยหรือกิจการทีบ่ริษัทฯ	ไปลงทนุ	 

	 	 	 ตามที่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนด

	 2.	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  1)	 พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

   และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุม่ 

   ธนชาต	เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 2)	 พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 

	 	 	 ตลอดจนก�าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระ	เพ่ือเสนอ 

	 	 	 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

  3)	 พิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	รวมถึง 

	 	 	 ตรวจสอบคณุสมบตัติามเกณฑ์ทีท่างการและบริษัทฯ	 

   ประกาศก�าหนด	และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือทีป่ระชุมผูถื้อหุน้แล้วแต่ 

	 	 	 กรณี	 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

	 	 	 ระดับสูง

  4)	 ดแูลให้บริษัทฯ	มโีครงสร้างคณะกรรมการ	องค์ประกอบ	 

   คุณสมบัติ	 และจ�านวนตามที่คณะกรรมการ 

	 	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดรวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลงไป

  5)	 จดัเตรียมแผนการสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

   และผู้บริหารระดับสูง

	 	 6)	 ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา	และ 

	 	 	 คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็น 

	 	 	 ประจ�าทุกปี

 	 7)	 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนือ่ง

	 3.	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  1)	 พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	 

   รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร 

  	 ระดบัสูงของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุม่ธนชาต	ทีส่ะท้อน 

   วัตถุประสงค์	 หน้าที่และความรับผิดชอบและ 

	 	 	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

	 	 	 บริษัทฯ	พิจารณา

  2)	 พจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

   ที่เหมาะสม	มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าที่และ 

	 	 	 ความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
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	 	 3)	 พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ 

	 	 	 และผู้บริหารระดับสูง	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 	 พิจารณา

	 	 4)	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 

	 	 	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	โดยค�านึงถึงหน้าที่

	 	 	 ความรับผดิชอบและความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถึง 

  	 ให้ความส�าคญักับการเพิม่มลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ 

   ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

	 	 5)	 ทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	 

	 	 	 ผลประโยชน์อืน่ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

	 	 	 เป็นประจ�าทุกปี

	 4.	 การด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล

  1)	 ทบทวนและเสนอการเปลีย่นแปลงนโยบายการก�ากับ 

	 	 	 ดแูลกิจการทีด่	ีจรรยาบรรณ	กฎระเบยีบ	และแนวปฏบิตัิ 

   ของกลุ่มธนชาต

	 	 2)	 ติดตามการด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแล 

	 	 	 กิจการทีด่	ีจรรยาบรรณ	และแนวปฏบิตัใินการก�ากับ 

	 	 	 ดูแลกิจการของกลุ่มธนชาต

	 	 3)	 เสนอข ้อพึงปฏิบัติที่ดี 	 หรือข ้อบังคับส�าหรับ 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 4)	 พิจารณาผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ 

  	 บริษัทฯ	ทีจ่ดัท�าข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก	และน�าเสนอ 

   ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 5)	 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแล 

	 	 	 กิจการที่ดี	 และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ 

	 	 	 ยั่งยืนของบริษัทฯ

	 	 6)	 ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูล 

	 	 	 ของบริษัทฯ	 ที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ 

	 	 	 และการพัฒนาความยั่งยืน

	 5.	 กรณีอื่น	ๆ

	 	 1)	 เสนองบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือ 

	 	 	 ว่าจ้างที่ปรึกษาตามความจ�าเป็นเพื่อให้สามารถ 

	 	 	 ขอค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญภายนอก	 ในเร่ืองที่ 

   จะช่วยให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ

	 	 2)	 อาจเชิญกรรมการ	หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ	เข้าร่วม 

	 	 	 ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 	 3)	 มกีารหารือกับคณะกรรมการก�ากับความเส่ียงอย่าง 

  	 ใกล้ชิดเพือ่ให้นโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทน 

   สามารถสะท้อนความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้

	 	 4)	 ควรมกีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

	 	 	 สรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 

	 	 	 เพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา 

	 	 	 ให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพและ 

	 	 	 ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  5)	 เปิดเผยหลกัการส�าคญัทีเ่ก่ียวกับกระบวนการสรรหา	 

   ผลตอบแทนรูปแบบต่าง	ๆ 	และหลกัเกณฑ์การจ่าย 

	 	 	 ค่าตอบแทน	 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับปัจจัยที่ใช ้

	 	 	 ในการพิจารณาการประเมินผลการด�าเนินงาน 

	 	 	 ในภาพรวม	เป้าหมายและการด�าเนนิงาน	ความเห็น 

	 	 	 ของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และ 

	 	 	 บรรษัทภิบาล	 รวมถึงวิธีและเคร่ืองมือในการจ่าย 

	 	 	 ค่าตอบแทนเพ่ือให้สะท้อนความเส่ียง	 (หากมี)	 

	 	 	 ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งจัดท�า 

	 	 	 รายงานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 	 และบรรษัทภิบาลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 

	 	 	 ประจ�าปี/รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	Report)

  6)	 รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 7)	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีก่ฎหมาย	และ/หรือ	ประกาศ 

	 	 	 ที่ทางการก�าหนด	 รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 	 มอบหมาย

 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	 เมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2556	และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	

“คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง”	 เมื่อปี	 2562	 โดยปัจจุบันมี

กรรมการก�ากับความเสี่ยง	จ�านวน	5	คน	ประกอบด้วย	กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และผู้บริหารที่ดูแล 

ทางด้านการบริหารความเสี่ยง	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 ดร.	ธนชาติ		 นุ่มนนท์	

	 	 ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 2.	 นายวิชิต		 ญาณอมร		

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 3.	 นางสาลินี		 วังตาล	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง	

	 4.	 นายสมเจตน์		หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 5.	 นายก�าธร			 ตันติศิริวัฒน์	

	 	 กรรมการก�ากับความเสีย่ง	และเลขานกุารคณะกรรมการ 

	 	 ก�ากับความเสี่ยง
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 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก�ากับความเส่ียง

	 1.	 เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ	ทัง้หมด	 

	 	 รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต 

	 	 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	โดยต้อง 

	 	 สร้างมาตรฐานในการติดตาม	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

	 	 นโยบายการบริหารความเส่ียงนั้น	 ได้มีการปฏิบัติตาม 

	 	 โดยเคร่งครัด

	 2.	 วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ 

	 	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	โดยสามารถ 

	 	 ประเมนิ	ตดิตาม	และดแูลปริมาณความเส่ียงของบริษัทฯ	 

	 	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 รวมถึงดูแลให้กลยุทธ์ในการ 

	 	 บริหารเงนิกองทนุและสภาพคล่องเพือ่รองรับความเส่ียง 

	 	 ต่าง	ๆ 	ของบริษัทฯ	มคีวามสอดคล้องกับระดบัความเส่ียง 

	 	 ที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ

	 3.	 ทบทวน	 สอบทานความเพียงพอของนโยบายและ 

	 	 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 

	 	 รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละคร้ัง	 

  หรือเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญั	โดยคณะกรรมการ 

	 	 ก�ากับความเส่ียงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

  กับคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพือ่ประเมนิว่านโยบายและ 

	 	 กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	 ครอบคลุม 

	 	 ความเส่ียงทุกประเภท	 รวมถึงความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่	 

	 	 และมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว 

	 	 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 4.	 ก�าหนดมาตรการด�าเนินการในการบริหารความเส่ียง 

	 	 ของบริษัทฯ	 ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่ 

	 	 จะเกิดขึ้น	และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 5.	 ประเมนิปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก	อนัอาจส่งผลกระทบ 

  ต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญ	เพื่อน�ามาใช ้

 	 ในการเปลีย่นแปลงนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม 

  ของบริษัทฯ

	 6.	 ควบคุม	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และดูแลให้บริษัทในกลุ่ม 

	 	 ธนชาต	ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที ่

	 	 ได้ก�าหนดไว้	

	 7.	 ดแูลให้ผูบ้ริหารระดบัสงูปฏบิตัติามนโยบายและกลยทุธ์ 

  การบริหารความเส่ียง	รวมถึงระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้

	 8.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ถึงฐานะความเส่ียง	 

	 	 ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนปัจจัยและ 

	 	 ปัญหาที่มีนัยส�าคัญ	 และส่ิงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ 

 	 สอดคล้องกับนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง 

	 	 ของบริษัทฯ
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ส�ำนักตรวจสอบ

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส

สำยงำนธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

สำยกำรเงิน

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชี
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 

ฝ่ำยกฏหมำย

ฝ่ำยปรับปรุง

โครงสร้ำงหนี้

Risk Management

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

ส่วนบริหำรเงินและกำรลงทุน

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ส่วนทรัพย์สินรอกำรขำย

และบริหำรกลำง

Special Project
ฝ่ำยพัฒนำ

และออกแบบ

กระบวนกำรท�ำงำน

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส

สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ

2.7	โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการและข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 

	 กรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	พนักงาน	และอื่น	ๆ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	  

 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 2) คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และ 

บรรษัทภิบำล 3) คณะกรรมกำรก�ำกับควำมเสี่ยง และ 4)  

คณะกรรมกำรบริหำร โดยมีคณะกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำร

บริหำรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 1) คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี ้2) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินรอกำรขำย  

3) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ และ   

4) คณะกรรมกำรพิจำรณำสินเช่ือ ตลอดจนหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทีม่กีำร 

แบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน และครอบคลุมถึง

กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ในทุกด้ำน รวมทั้งมีกำรก�ำกับและ 

สอบทำนกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเพียงพอ โดยมโีครงสร้ำงกำรจดักำร ดงันี้

 แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหต ุ1)             เป็นผู้บริหำรในต�ำแหน่งผู้จัดกำรและผู้บริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

  2) ระหว่ำงปี 2564 มีผู้บริหำรในต�ำแหน่งผู้บริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต. จ�ำนวน 1 ท่ำน ลำออกมีผลตั้งแต่ 

   วันที่ 11 ตุลำคม 2564 ซึ่งไม่แสดงในโครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2564

1

3 4

ส�ำนักเลขำนุกำรองค์กร

คณะกรรมกำรก�ำกับควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สิน

ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ

คณะกรรมกำร

พิจำรณำสินเชื่อ

คณะกรรมกำรบริหำร

ทรัพย์สินรอกำรขำย

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรสรรหำ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

และบรรษัทภิบำล

1 6-

2

6 5
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ  

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมกำรจ�ำนวน 9 คน  

ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู ้บริหำร 3 คน และกรรมกำร 

ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร 6 คน (โดยมคีณุสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระ 4 คน) 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ มกีำรก�ำหนดตำรำงเวลำกำรประชุมของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยก�ำหนดประชุมเดือนละ 1  

คร้ัง และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ�ำเป็น ทั้งนี้ 

ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้เห็นชอบวำระกำรประชุม โดย 

กำรน�ำเสนอของกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ที่มีกำรก�ำหนดวำระ 

ล่วงหน้ำไว้อย่ำงชัดเจน ประกอบด้วย วำระเพื่อทรำบ วำระเพื่อ

พิจำรณำ วำระเพ่ืออนุมัติ วำระพิจำรณำรับทรำบรำยงำนจำก 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ที่ต ้องพิจำรณำเป็นประจ�ำทุกเดือน 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดท�ำหนังสือบอกกล่ำว 

 เชิญประชุมและรวบรวมเอกสำรประกอบที่เก่ียวข้อง ส่งให้

กรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมในระยะเวลำที่เหมำะสม เพื่อให้

กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 

ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค

โควิด 19 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมระบบกำรประชุมแบบอเิลก็ทรอนกิส์

ผ่ำนระบบ Microsoft Teams (MS Teams) เพ่ือป้องกันและ 

ลดกำรแพร่กระจำยของโรคโควิด 19 และรองรับกรณีที่กรรมกำร

หรือผู ้เข้ำร่วมประชุมไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำร่วมประชุม  

ณ สถำนทีจ่ดัประชุม โดยกำรประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลำประมำณ 

3 ชั่วโมง มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง

 ทั้งนี้ ในกำรประชุมกรรมกำรทุกท่ำนมีอิสระในกำรแสดง 

ควำมเห็นและลงมติ โดยประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้

กรรมกำรทุกท่ำนได้แสดงควำมเห็นอย่ำงเต็มที่ก่อนจะขอลงมต ิ

และได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมแสดงข้อสังเกตและควำมเห็น

ของกรรมกำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยแยกเป็นรำยบุคคล  

จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ พร้อมให้กรรมกำรบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รำยชื่อกรรมกำรบริษัทฯ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคณะในปี 2564

รายชือ่กรรมการบรษัิทฯ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	

และบรรษัทภบิาล

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ก�ากับ

ความเส่ียง

(ท้ังหมด	

13	ครัง้)

(ท้ังหมด	

13	ครัง้)

(ท้ังหมด	

4	ครัง้)

(ท้ังหมด	

15	ครัง้)

(ท้ังหมด	

12	ครัง้)

1. นำยบนัเทงิ ตนัตวิิท ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร) 13 - - - -

2. นำยศภุเดช พูนพิพัฒน์ รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

(กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร)

13 - - 15 -

3. นำงศริิเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ 

ก�ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล 

(กรรมกำรอสิระ)

13 13 4 - -

4. นำยธรีพจน์ วัชรำภยั ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภบิำล และกรรมกำรตรวจสอบ 

(กรรมกำรอสิระ)

13 13 4 - -

5. นำงสำลนิ ี วังตำล กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรก�ำกับควำมเส่ียง 

(กรรมกำรอสิระ)

13 13 - - 12

6. ดร. ธนชำต ิ นุม่นนท์ ประธำนกรรมกำรก�ำกับควำมเส่ียง (กรรมกำรอสิระ) 13 - - - 12

7. นำยวิชิต ญำณอมร กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภบิำล และกรรมกำรก�ำกับควำมเส่ียง 

(กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำร)

13 - 4 - 12

8. นำงสำวสวุรรณภำ สุวรรณประทปี รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

(กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร)

13 - - 14 -

9. นำยสมเจตน์ หมูศ่ริิเลศิ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรก�ำกับควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

(กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร)

13 - - 15 9

หมายเหต ุ1) กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงลำยมอืช่ือแทนบริษัทฯ ได้แก่ 1) นำยศภุเดช พูนพิพัฒน์ 2) นำงสำวสุวรรณภำ สุวรรณประทปี 3) นำยสมเจตน์ หมูศ่ริิเลศิ  

   กรรมกำร 2 ใน 3 คนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

  2) นำยภำณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ
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 ผู้บริหารบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหำรในต�ำแหน่ง

ผู้จัดกำรและผู้บริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ซ่ึงรวม 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีหรือกำรเงนิอยูด้่วย ตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดงันี้

1. นำยสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

2. นำยก�ำธร   ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  

        สำยกำรเงิน

3. นำยวัชระ   เพิ่มพิทักษ์  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 

        สำยงำนธุรกิจ

4. นำงญำดำ  ไทยปิ่นณรงค์  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 

        สำยงำนสนบัสนนุทำงธุรกิจ

5. นำงกฤษยำณี รัตนชัยชำญ  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 

        ฝ่ำยกฎหมำย

6. นำงธนวันต์  ชัยสิทธิกำรค้ำ  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส 

        ฝ่ำยบัญชี

 เลขานุการบริษัท

 ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2552  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นำยภำณุพันธุ์ ตวงทอง  

เป็นเลขำนุกำรบริษัท ซ่ึงเป็นผู ้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม โดยให้มผีลตัง้แต่วันที ่1 มถุินำยน 2552 

และมอบหมำยให้ส�ำนกัเลขำนกุำรองค์กรเป็นหน่วยงำนทีด่แูลงำน 

เลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

และเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล

ยิง่ข้ึน เลขำนกุำรบริษัทปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่�ำหนดในมำตรำ 89/15  

และมำตรำ 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมผีลใช้บงัคบัในวันที ่31 สิงหำคม 2551 และ 

นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ขีองบริษัทฯ ด้วยควำมรับผดิชอบ 

ควำมระมดัระวัง และควำมซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป 

ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมกำร 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้ำที่ตำมกฎหมำยและตำม 

ที่บริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท มีดังนี้

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. รับผดิชอบดแูลกิจกรรมต่ำง ๆ  ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 2. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกับข้อกฎหมำย  

  ระเบยีบและข้อบงัคบัต่ำง ๆ  ของบริษัทฯ รวมถึงหลกักำร 

  ก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่แีละจรรยำบรรณทีก่รรมกำรพึงปฏบิตัิ  

  และตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัติำมอย่ำงถูกต้องและสม�ำ่เสมอ  

  รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�ำคญัแก่กรรมกำร

 3. ด�ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์

  ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหม่ แนะน�ำลกัษณะธรุกิจ 

  และแนวทำงกำรด�ำเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่

 4. จดักำรประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง 

  ปฏิบัติต่ำง ๆ

 5. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ้น และกำรประชุม 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้ตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัติำม 

  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร 

  บริษัทฯ

 6. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรทะเบียนกรรมกำรบริษัทฯ  

  หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ รำยงำนประจ�ำปี 

  ของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ 

  รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 7. จดัท�ำและเก็บรักษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของกรรมกำร 

  และผูบ้ริหำร พร้อมทัง้ส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียให้ 

  ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 8. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศ 

  ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีก�ำกับบริษัทฯ ตำม 

  ระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร

 9. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนำต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน 

  ควำมรู้ และพัฒนำกรรมกำรให้มทีกัษะและประสบกำรณ์

  ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรท�ำหน้ำที่กรรมกำรของ 

  บริษัทฯ

 10. ติดต่อและส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิ 

  ต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่ำวสำรของบริษัทฯ

 11. อบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนือ่ง ด้ำนกฎหมำย กำร 

  บัญชี หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท

 12. ด�ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 

  ประกำศก�ำหนด
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 

	 และการเงนิ	และผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรง 

	 ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

 ผู ้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชี 

และกำรเงนิของบริษัทฯ คอื นำยก�ำธร ตนัตศิริิวัฒน์ ผูช่้วยกรรมกำร 

ผู ้จัดกำร สำยกำรเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ

โดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชีของบริษัทฯ คือ 

นำงธนวันต์ ชัยสิทธิกำรค้ำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชี

 ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท ผู้ที่

ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 

และผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแล

กำรท�ำบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสำรแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำร 4  

คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล และ

คณะกรรมกำรก�ำกับควำมเส่ียง รวมทัง้ส้ินจ�ำนวน 47,868,501.99 

บำท โดยลักษณะของค่ำตอบแทนที่จ ่ำยอยู ่ในลักษณะของ 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม และเงินบ�ำเหน็จกรรมกำร 

ที่จ่ำยจำกผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

 1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่จ่ำยในปี 2564 มีรำยละเอียด ดังนี้

รายชือ่กรรมการบริษัทฯ

ประเภทค่าตอบแทน	(บาทต่อปี)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ บ�าเหน็จกรรมการ รวม

1. นำยบนัเทงิ ตนัตวิิท 1,440,000.00 780,000.00 6,291,700.39 8,511,700.39

2. นำยศุภเดช พูนพิพัฒน์ 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

3. นำงศริิเพ็ญ สีตสวุรรณ 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

4. นำยธีรพจน์ วัชรำภยั 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

5. นำงสำลนิ ี วังตำล 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

6. ดร. ธนชำติ นุม่นนท์ 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

7. นำยวิชิต ญำณอมร 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

8. นำงสำวสุวรรณภำ สุวรรณประทปี 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

9. นำยสมเจตน์ หมูศิ่ริเลศิ 720,000.00 390,000.00 3,145,850.20 4,255,850.20

รวม 7,200,000.00 3,900,000.00 31,458,501.99 42,558,501.99

 
 2. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่จ่ำยในปี 2564 มีรำยละเอียด ดังนี้

รายชือ่กรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	(บาทต่อปี)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ รวม

1. นำงศริิเพ็ญ สีตสวุรรณ 720,000.00 390,000.00 1,110,000.00 

2. นำยธีรพจน์ วัชรำภยั 480,000.00 260,000.00 740,000.00 

3. นำงสำลนิี วังตำล 480,000.00 260,000.00 740,000.00

รวม 1,680,000.00 910,000.00 2,590,000.00
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 3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ที่จ่ำยในปี 2564 มีรำยละเอียด ดังนี้

รายชือ่กรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาล

ประเภทค่าตอบแทน	(บาทต่อปี)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ รวม

1. นำยธีรพจน์  วัชรำภยั 360,000.00 80,000.00 440,000.00 

2. นำงศริิเพ็ญ  สีตสวุรรณ 240,000.00 60,000.00 300,000.00 

3. นำยวิชิต ญำณอมร 240,000.00 60,000.00 300,000.00 

รวม 840,000.00 200,000.00 1,040,000.00 

 4. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก�ำกับควำมเสี่ยง ที่จ่ำยในปี 2564 มีรำยละเอียด ดังนี้

รายชือ่กรรมการก�ากับความเส่ียง

ประเภทค่าตอบแทน	(บาทต่อปี)

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ รวม

1. ดร. ธนชำต ิ นุม่นนท์ 360,000.00 360,000.00 720,000.00

2. นำยวิชิต ญำณอมร 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

3. นำงสำลนิี วังตำล 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

4. นำยสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ* - - -

5. นำยก�ำธร  ตันติศิริวัฒน์* - - -

รวม 840,000.00 840,000.00 1,680,000.00 

หมายเหต ุ* กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรไม่ได้รับค่ำตอบแทน

 5. ค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมกำร 

  อิสระของบริษัทย่อย 

  ไม่มกีรรมกำรอสิระของบริษัทฯ คนใดเป็นกรรมกำรอสิระ 

  ของบริษัทย่อย จึงไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

 

 6. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริหำร

 

 7. ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทฯ

  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มผีูบ้ริหำรในต�ำแหน่ง 

  ผู้จัดกำรและผู้บริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ  

  ซ่ึงรวมผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีหรือกำรเงนิอยูด้่วย รวมจ�ำนวน  

  6 คน และอีกจ�ำนวน 1 คน เป็นผู้บริหำรในต�ำแหน่ง 

  ผูบ้ริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำตำมเกณฑ์ของ  

  ก.ล.ต. ซ่ึงลำออกระหว่ำงปี 2564 ทั้งนี้ ค่ำตอบแทน 

  ผู้บริหำรของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่บริษัทฯ จ่ำยแก่ 

  ผู้จัดกำรและผู้บริหำรรวม 7 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  

  60,535,216.32 บำท โดยได้รับค่ำตอบแทนในลักษณะ 

  ของเงินเดอืน เงนิช่วยเหลอืพิเศษตำมผลกำรปฏบิตังิำน  

  และเงินสมทบประกันสังคม 

 8. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อย 

  ที่ประกอบธุรกิจหลัก

  บริษัทย่อยทีป่ระกอบธรุกิจหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ รำชธำน ี

  ลสิซ่ิง ธนชำตประกันภยั บล. ธนชำต และ เอม็บเีค ไลฟ์  

  ทัง้ 4 บริษัท มกีำรจ่ำยผลตอบแทนในลกัษณะของเงินเดอืน 

  เงนิช่วยเหลอืพิเศษตำมผลกำรปฏบิตังิำน และเงินสมทบ 

  ประกันสังคม ให้กับกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรใน 

  ต�ำแหน่งผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำร 4 รำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำร 

  ลงมำตำมเกณฑ์ ก.ล.ต. ในปี 2564 จ�ำนวน 36 คน รวม 

  เป็นเงินทั้งสิ้น 195,996,336.80 บำท 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 ค่าตอบแทนอื่น

 1. ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำรบริษัทฯ

  บริษัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมกำร 

  แต่อย่ำงใด

 

 2. ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร

  บริษัทฯ จดัให้มกีองทนุส�ำรองเลีย้งชีพให้กับผูบ้ริหำร โดย 

  บริษัทฯ ได้สมทบเงนิกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพในอตัรำส่วน 

  ร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตำม 

  อำยงุำนของผูบ้ริหำร โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงนิ 

  สมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพส�ำหรับผูบ้ริหำรจ�ำนวน 7 คน  

  (รวมผู้บริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2564) รวมเป็นเงิน 

  ทั้งสิ้น 3,826,161.65 บำท

 

 3. ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรของ 

  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

  รำชธำนีลิสซ่ิง ธนชำตประกันภัย บล. ธนชำต และ  

  เอ็มบีเค ไลฟ์ จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับ 

  ผู้บริหำร โดยในปี 2564 ทั้ง 4 บริษัท ได้จ่ำยเงินสมทบ 

  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหำรจ�ำนวน 36 คน  

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,572,543.60 บำท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงำนประจ�ำทั้งหมด 77 คน โดยแบ่งตำมสำยงำน ดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน	(คน)

1. สำยงำนธุรกิจ 12

2. ส�ำนักเลขำนุกำรองค์กร 14

3. สำยกำรเงิน 29

4. สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ 12

5. สำยงำนตรวจสอบ 10

หมายเหต ุ พนักงำนประจ�ำไม่นับรวมกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และพนักงำนสัญญำจ้ำงรำยปี ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ท�ำสัญญำจ้ำงปีต่อปี

ปี	2564 บรษัิทฯ รวมบรษัิทย่อยท่ีส�าคัญ	4	บรษัิท

พนักงำน (คน) 56 1,169

ผู้บริหำร (คน) 16 398

ผู้บริหำรระดับสูง (คน) 5 94

รวมทั้งสิ้น (คน) 77 1,661

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท) 200 1,692

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

 ในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่

พนักงำน จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,052 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ 

เงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน

ส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยมีรำยละเอียดจ�ำนวนพนักงำนและ

ผลตอบแทนของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีส่�ำคญั 4 บริษัท ซ่ึงได้แก่ 

รำชธำนีลิสซิ่ง ธนชำตประกันภัย บล. ธนชำต และ เอ็มบีเค ไลฟ์ 

ดังนี้
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ข้อมูลส�าคัญอื่น	ๆ	

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ มอบหมำยให้ นำงสำวธนวรรณ ฑีฆำอุตมำกร ผู้ช่วย

กรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนตรวจสอบ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำน 

ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ท�ำหน้ำทีก่�ำกับดแูลงำนด้ำนตรวจสอบ 

ภำยในของบริษัทฯและบริษัทย่อย ถึงเดือนกันยำยน 2564  

(หลงัจำกนัน้ มอบหมำยให้ นำยวิชัย เสถียรุจกิำนนท์ รองผูอ้�ำนวยกำร  

สำยงำนตรวจสอบ ท�ำหน้ำที่รักษำกำรแทน) เนื่องจำกเป็นผู ้ 

มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็น

ระยะเวลำนำน และเป็นผูม้คีวำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ในกิจกรรมและ 

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 

ที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว โดยในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ประเมินผล  

ถอดถอน โยกย้ำย เลิกจ้ำง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน 

ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติได้เปิดเผยไว้ใน 

เอกสำรแนบ 3

 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ มส่ีวนส่งเสริมกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎเกณฑ์ทำงกำร 

ซ่ึงอยู่ภำยใต้ส�ำนักเลขำนุกำรองค์กร เป็นผู้ดูแลงำนก�ำกับดูแล 

กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยมนีำยภำณพุนัธุ ์ตวงทอง  

เลขำนุกำรบริษัท เป็นหัวหน้ำท�ำหน้ำที่ดูแลงำนก�ำกับดูแล 

กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ข้อมลูประวัตไิด้เปิดเผย

ไว้ในเอกสำรแนบ 3

 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทฯ มอบหมำยให้นำยองัคำร ประพนธ์พันธุ ์เป็นผูรั้บผดิชอบ 

งำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ สำมำรถติดต่อส่วนงำนนักลงทุน

สมัพนัธ์ของบรษิัทฯ ไดท้ำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 2613 6007 และ 

0 2217 8000 ต่อ 3102 หรืออีเมล tcap_ir@thanachart.co.th

 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

	 ผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ

พิจำรณำเสนอผู้ถือหุ้นในวำระกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด

ค่ำสอบบัญชี ทั้งนี้ หำกมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีกำรเลิกจ้ำง  

ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจำรณำเสนอ 

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เมือ่วันที ่11 พฤษภำคม 2564  

ผูถื้อหุน้พิจำรณำและมมีตอินมุตัใิห้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำก ส�ำนกังำน 

อีวำย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

 1. นำงสำวสมใจ  คุณปสุต 

  ผูส้อบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบยีน 4499 และ/หรือ

 2. นำงสำวรัตนำ  จำละ  

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

 3. นำงสำวณริศรำ ไชยสุวรรณ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4812

 โดยผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน ทีเ่สนอมรีำยช่ือปรำกฏเป็นผูส้อบบญัชี 

ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์  

โดยมีนำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 

4499 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 ในรอบปี 2564 มีค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงำนอีวำย ซ่ึงเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย ดังนี้

 1. ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit Fee)

  1.1 ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�ำนวนเงิน  

   1,000,000 บำท

  1.2 ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม 17  

   บริษัท เป็นจ�ำนวนรวม 7,990,000 บำท

 

 2. ค่ำบริกำรอื่น (Non - Audit Fee)

  ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอืน่ของบริษัทในกลุม่ธนชำต  

  ในปี 2564 จ�ำนวน 1,100,000 บำท ประกอบด้วย

  2.1 กำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนกำรด�ำรง 

   เงินกองทนุตำมระดบัควำมเส่ียงตำมที ่คปภ. ก�ำหนด  

   ของธนชำตประกันภัย จ�ำนวน 500,000 บำท

  2.2 กำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนกำรด�ำรง 

   เงินกองทนุตำมระดบัควำมเส่ียงตำมที ่คปภ. ก�ำหนด  

   ของ เอ็มบีเค ไลฟ์ จ�ำนวน 600,000 บำท
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



2.8  รายงานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ ในปี  2564

 การสรรหา พัฒนา และประเมนิผลการปฏบิติัหน้าท่ีของ 

 คณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 9 คน ประกอบด้วย 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน  

(โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) ซึ่งกรรมการบริษัทฯ 

แต่ละท่าน ต่างมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งความรู ้

ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่และที่เก่ียวข้อง 

ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ  

ที ่ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ 

ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้เปิดเผยนโยบาย 

ในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความ

หลากหลาย และประวัติกรรมการที่แสดงปีที่ด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการแต่ละคนไว้ในแบบ 56-1 One Report เอกสารแนบ 1 

และเอกสารแนบ 5 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดแนวทางให้มีการประชุมเฉพาะ

กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้หารือ

พิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประชุม และการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วม 

ในการบริหาร และให้มีการสรุปประเด็นจากการประชุมเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม 

โดยในปี 2564 มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้หารือเรื่องคุณสมบัติกรรมการ

อสิระ การสรรหาบคุลากรในฝ่ายจดัการทีม่คีวามรู้ ความเช่ียวชาญ

ด้านเทคโนโลยี และแผนการสรรหาทดแทนผู้บริหารระดับสูง 

ของทั้งบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 

จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม 

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

แต่ละคณะ รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ชุดย่อยตามกฎหมายและเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และในจ�านวนนี้ให้

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

 ส�าหรับกรรมการอิสระ จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งเข้มกว่าที่ทางการก�าหนด 

โดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน  

9 ปี เว้นแต่กรรมการอสิระ ทีพ่จิารณาเหน็ว่าท่านทีม่คีวามสามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ได้อย่างอิสระตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็สามารถ 

จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีก็ได้ ทั้งนี ้

กรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ 

แก่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มแต่อย่างใด

 บริษัทฯ มิได้ก�าหนดจ�านวนสูงสุดของกรรมการไว้ เพียงแต่

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการก�ากับดูแล 

กิจการทีด่ว่ีาต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ 

สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการ 

คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ โดยวิธกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ มข้ึีนได้  

2 กรณี คือ 1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออก 

ตามวาระ จะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ 2) กรณีแต่งตั้ง 

กรรมการระหว่างวาระเนือ่งจากต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ  

สามารถพิจารณาลงมตไิด้ภายใต้คณุสมบตัทิีเ่หมาะสมเพ่ือเข้าด�ารง 

ต�าแหน่งแทน เว้นแต่กรณวีาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน  

ในส่วนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

ตลท. และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ โดยทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นนัน้ ผูถื้อหุ้น 

ทกุคนมสิีทธเิท่าเทยีมกันในการออกเสียงลงคะแนน และทีผ่่านมา

บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการใน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

 1. 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

 2. ในการแต่งตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน 

  เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ 

  หลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธกีารอืน่ใดก็ได้ตามแต่ 

  ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละคร้ัง 

  ผูถื้อหุน้ต้องออกเสียงด้วยคะแนนทีม่ตีามข้อ 1. ทัง้หมด  

  จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพยีงใด 

  ไม่ได้ โดยทางปฏบิตัทิีผ่่านมาทกุคร้ังจะให้ผูถื้อหุน้ลงมติ 

  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 3. การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการให้ใช้เสียง 

  ข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม 

  เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท  

ตลอดจนถึงผูท้ีเ่ก่ียวข้องในการก�ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ เข้าร่วม 

อบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 

ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีอนัเป็นการเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการ 

ชุดย่อย และผูบ้ริหารให้ดยีิง่ข้ึน โดยเลขานกุารบริษัทจะมกีารรวบรวม 

และแจ้งหลกัสูตรต่าง ๆ  ทีจ่ะมกีารเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการ 

และผูบ้ริหารได้พิจารณาล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ ทัง้หลกัสูตรทีจ่ดั

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลท. ก.ล.ต. 

รวมถึงสถาบนัอบรมช้ันน�าอืน่ ๆ  นอกจากนี ้กลุม่ธนชาตยงัมกีารจดั 

โครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ของกลุม่ธนชาต ตลอดจนถึงความรู้ในการพฒันาและด�าเนนิธรุกิจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

 โดยในปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ได้แก่

 ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท ์

 • หลกัสูตร Director Leadership Certification Program   

  (DLCP) รุ่น 2/2564 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution  

  of Strategy (SFE) รุ่น 36/2564

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ทั้งนี้ ประวัติการอบรมที่เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1  

One Report เอกสารแนบ 1

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 

 ผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มกีารพิจารณา

ทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี

ทีผ่่านมา รวมถึงเพ่ือให้การท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย มีความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ความ

รับผดิชอบ และน�าผลประเมนิการปฏบิตังิานมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย ดังนี้

  การประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษัิทฯ

  1. หลักเกณฑ์การประเมิน

  ก�าหนดแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล  

  โดยจัดท�าข้ึนตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเอง 

  ของ ตลท. หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่มีการเผยแพร่  

  มาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคณะกรรมการ 

  แต่ละคณะในทุกด้าน 

  โดยหัวข้อการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ทั้งคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ประกอบด้วย  

  1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 2) บทบาท  

  หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การ 

  ประชุมคณะกรรมการ 4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ  

  5) ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจดัการ และ 6) การพัฒนาตนเอง 

  ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และหัวข้อการ 

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

  รายบคุคล แบ่งออกเป็น 3 หวัข้อ ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง 

  และคุณสมบัติของกรรมการ 2) การประชุมกรรมการ  

  และ 3) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของกรรมการ  

  ซึ่งมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  หรือไม่มกีารด�าเนนิการในเร่ืองนัน้ ถึงเหน็ด้วยอย่างมาก 

  หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

  2. กระบวนการในการประเมิน

  คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล  

  จะพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ แบบทัง้คณะ และรายบคุคล ก่อน 

  เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาทบทวนเป็นประจ�า 

  ทกุปี จากนัน้เลขานกุารบริษัทจะน�าแบบประเมนิดงักล่าว 

  ลงในระบบ Diligent Boards ให้กรรมการบริษัทฯ ท�าการ 

  ประเมินในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี  

  และท�าหน้าที่รวบรวมและประมวลผลการประเมินเพ่ือ 

  เสนอคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ 

  บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ 

  และพิจารณา โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการ 

  ประเมนิ ข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกตต่าง ๆ  เพ่ือน�ามาพิจารณา 

  ปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการด�าเนิน 

  ธุรกิจต่อไป
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  3. สรุปผลการประเมิน

  ส�าหรับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  คณะกรรมการ ในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

  1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

   บริษัทฯ ทั้งคณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 หรือคิดเป็น 

   ร้อยละ 98.04

  2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

   บริษัทฯ รายบคุคล มค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่3.89 หรือคดิเป็น 

   ร้อยละ 97.22

  การประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการชดุย่อย

  ในปี 2564 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ 

  บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ 

  ก�ากับความเสี่ยง โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะ 

  มีการทบทวนโดยคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นประจ�า 

  ทุกปี และมาน�าเสนอให้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนด 

  ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล เพ่ือพิจารณารับทราบด้วย  

  ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด 

  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และหลักเกณฑ์ที่ก�ากับ 

  ดูแล และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะท�าการ 

  ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Diligent Boards  

  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของ 

  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และให้เลขานุการ 

  ของแต่ละคณะเป็นผู ้รวบรวมและประมวลผลเสนอ 

  คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะพิจารณา และ 

  เลขานกุารบริษัทรวบรวมสรุปผลการประเมนิคณะกรรมการ 

  ชุดย่อยทุกคณะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ 

  พิจารณาและน�าความเห็นมาพัฒนาต่อไป

  การประเมนิผลการปฏบิติัหน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  และผู้บริหารระดับสูง

  มีการก�าหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและสอดคล้อง 

  กับทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดังนี้

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

   ผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  

   และบรรษัทภบิาล จะเป็นผูก้�าหนดวิธีการและหัวข้อ 

   ในการประเมินเป็นประจ�าทุกปี และให้กรรมการ 

   ที่ไม่เป็นผู ้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) เป็น 

   ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยกรรมการ 

   ผู้จัดการข้ึนไป (ไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่)  

   กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ท�าการประเมิน 

   โดยผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ 

   ผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป มกีาร 

   รายงานให้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

   และบรรษัทภบิาล และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

 

 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานของ

องค์กร เพราะพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ  

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มคีวามพร้อมทีจ่ะรับมอืต่อการเปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็ว การคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ การพัฒนา 

บุคลากร จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ ให้การส่งเสริม และ

สนับสนุนมาโดยตลอด

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล ด�าเนนิการและตดิตามให้มี

การจดัท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

ก�าลงัคนสู่ต�าแหน่งงานในระดบับริหารหรือในต�าแหน่งงานทีส่�าคญั

ต่าง ๆ  โดยบริษัทฯ จะท�าการประเมนิสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ 

ล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ  มกีารสรรหาบคุลากรจากภายในองค์กรพัฒนา 

และเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา

 วัตถุประสงค์จากการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

 1. ท�าให้สามารถวางแผนสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรในเชิงรุก 

  ได้ดยีิง่ข้ึน สามารถวางแผนหาบคุลากรได้ล่วงหน้า เพ่ือทดแทน 

  ต�าแหน่งทีไ่ด้รับการเลือ่นระดบั เกษียณอาย ุหรือสูญเสียไป  

  เพ่ือให้เกิดความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกิจ

 2. ท�าให้บริษัทฯ สามารถประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่า 

  มกี�าลงัคนทีม่คีณุสมบตัแิละมศัีกยภาพ ส�าหรับต�าแหน่ง 

  ในระดับบริหารหรือในต�าแหน่งที่ส�าคัญต่าง ๆ 

 3. เพ่ือจดัเตรียมอตัราก�าลงัในระดบับริหารหรือในต�าแหน่ง 

  ที่ส�าคัญที่เหมาะสมไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

 4. เป็นเคร่ืองมือจูงใจพนักงาน เป็นนโยบายส่งเสริมการ 

  เลื่อนต�าแหน่งพนักงานจากภายในท�าให้พนักงานม ี

  ขวัญก�าลังใจดีขึ้น

162



 กระบวนการด�าเนินการ

 บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณากระบวนการด�าเนินการ ดังนี้

 1. ระบุต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Critical Position) ในองค์กร 

  บริษัทฯ พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง 

  และต�าแหน่งงานที่มีความส�าคัญต่อองค์กรตามปัจจัย 

  ที่ก�าหนด เพื่อระบุต�าแหน่งส�าคัญในการจัดท�าแผนการ 

  สืบทอดต�าแหน่งในต�าแหน่งดังกล่าว 

 2. ก�าหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละ

  ต�าแหน่ง

 3. พิจารณาคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามเหมาะสม (Successor  

  Candidate)  

  บริษัทฯ จะท�าการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพของ 

  ผูบ้ริหารผ่านเคร่ืองมอืทีบ่ริษัทฯ ก�าหนด โดยการประเมนิ 

  จะพจิารณาจาก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้ ความสามารถ  

  (Ability)  2) แรงจงูใจ (Aspiration) และ 3) ความผกูพัน 

  ต่อองค์กร (Engagement) 

 4. แผนการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successors  

  Development Plan) คณะกรรมการบริหารทรัพยากร 

  บุคคลจะพิจารณารายช่ือผู ้สืบทอดต�าแหน่งท่ีส�าคัญ 

  ทัง้หมดขององค์กร ซ่ึงจะมกีารพจิารณาแบ่งระดบัความ 

  พร้อมของผูสื้บทอดต�าแหน่ง ทัง้ด้านระยะเวลาและระดบั 

  ความรู้ความสามารถ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา 

  ศกัยภาพกลุม่ผูสื้บทอดต�าแหน่งทีเ่หมาะสม โดยการจดัให้ 

  มกีารอบรมให้ความรู้ การหมนุเวียนหน้าที ่ความรับผดิชอบ  

  รวมถึงการมอบหมายให้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุม 

  คณะกรรมการที่ส�าคัญในองค์กร

  โดยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง รายช่ือกลุ่มผู้สืบทอด 

  ต�าแหน่ง และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 

  ของกลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่ง ได้ก�าหนดให้มีการรายงาน 

  ให้คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ 

  บรรษัทภบิาล พจิารณา ตลอดจนมกีารทบทวนและพิจารณา 

  แผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นประจ�า

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ส�านัก

เลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ

กรรมการใหม่ ดังนี้

 1. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

  คณะกรรมการชุดย่อย โดยแสดงถึงบทบาทหน้าที่อย่าง 

  ชัดเจน

 2. ข้อมลูของกลุม่ธนชาต โดยแสดงถึงโครงสร้างการถือหุน้ 

  และการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท ตลอดจนการ 

  ควบคุมดูแลบริษัทลูก 

 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแสดงวาระการ 

  ประชุมทัง้วาระประจ�าและวาระพิเศษประจ�างวด ตลอดจน 

  เอกสารหรือข้อมูลรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้ง 

  ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี

 4. วิธีการใช้งานระบบการประชุมของบริษัทฯ พร้อมทั้ง 

  ข้อมูลท่ีกรรมการควรทราบและให้ความส�าคัญที่อยู่ใน 

  ระบบการประชุม ได้แก่ คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย 

  คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  

  นโยบายทีส่�าคญัของกลุม่ธนชาต เช่น นโยบายการก�ากับ 

  ดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้าน 

  การคอร์รัปช่ัน นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่ม 

  ธนชาต นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

  ของกลุม่ธนชาต เป็นต้น รวมทัง้แนบ พ.ร.บ. และประกาศ 

  ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน้าที่และข้อพึงระวังตามกฎหมาย

 การเข้าร่วมประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 รายบคุคล 

 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทในกลุ่ม

ธนชาตให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการเข้าร่วม

ประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบคุคลของ 

บริษัทฯ ไว้ในส่วนที่ 2-7 โครงสร้างการจัดการ แล้ว ส�าหรับ

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2564 ดังนี้
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รายชือ่กรรมการ

ค่าเบีย้ประชมุ

ค่าตอบแทน

รายเดือน

ค่าตอบแทน

บ�าเหน็จ

กรรมการ 

รวม

ค่าตอบแทน 

กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

และก�าหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการ

บรหิาร

รวม

ค่าเบีย้

ประชมุ 

(1) (2) (3) (1)+(2)+(3)

นายวิรัตน์ ชินประพินพร 180,000 - - - 180,000 144,000 522,403.38 846,403.38

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ 150,000 - - - 150,000 120,000 435,336.15 705,336.15

นายเจริญสุข กิจอทิธิ 150,000 - - - 150,000 120,000 435,336.15 705,336.15

นายสมเจตน์ หมูศิ่ริเลศิ 150,000 - 50,000 120,000 320,000 120,000 373,145.27 813,145.27

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทปี 150,000 - - - 150,000 120,000 310,954.39 580,954.39

นายก�าธร ตนัตศิริิวัฒน์ 150,000 - - 120,000 270,000 120,000 124,381.75 514,381.75

นายสรศกัย์ ชยารักษ์ 150,000 - - - 150,000 120,000 124,381.75 394,381.75

ดร. ถกล นนัธิราภากร 150,000 120,000 - - 270,000 144,000 435,336.15 849,336.15

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 150,000 100,000 60,000 - 310,000 120,000 435,336.15 865,336.15

นายวราวุธ วราภรณ์ 150,000 100,000 50,000 - 300,000 120,000 435,336.15 855,336.15

ดร. นารี บญุธีรวร 150,000 100,000 - - 250,000 120,000 373,145.27 743,145.27

นายสุรพล สตมิานนท์ 150,000 100,000 - - 250,000 120,000 373,145.27 743,145.27

กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งในปี 2563

นายอนวัุตร์ิ เหลอืงทวีกุล - - - - - - 186,572.63 186,572.63

นายป้อมเพชร รสานนท์ - - - - - - 248,763.51 248,763.51

รวม 1,830,000 520,000 160,000 240,000 2,750,000 1,488,000 4,813,573.97 9,051,573.97

ราชธานีลิสซิ่ง

   (หน่วย: บาท)
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รายชือ่กรรมการ

ค่าเบีย้ประชมุ

เงนิประจ�า

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน

บ�าเหน็จ

กรรมการ 

รวม

ค่าตอบแทน  

กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

ก�ากับ

ความเส่ียง

กรรมการ

บรหิาร

กรรมการ

ก�ากับ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

รวม

ค่าเบีย้

ประชมุ 

(1) (2) (3) (1)+(2)+(3)

นายบนัเทงิ ตนัตวิิท 480,000 - - - - 480,000 720,000 800,000.00 2,000,000.00

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 360,000 - - 480,000 - 840,000 1,200,000 600,000.00 2,640,000.00

นายประพันธ์  อนพุงษ์องอาจ 240,000 - - 240,000 - 480,000 720,000 400,000.00 1,600,000.00

นายวิเชียร  เมฆตระการ 240,000 240,000 80,000 - 60,000 620,000 1,320,000 400,000.00 2,340,000.00

นายพิรัส ประดษิฐวณชิ 240,000 120,000 120,000 - 60,000 540,000 1,200,000 400,000.00 2,140,000.00

นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน 240,000 120,000 80,000 - 90,000 530,000 1,200,000 400,000.00 2,130,000.00

นายวิลเลยีม จอร์จ ซาอดิ 240,000 - - - - 240,000 360,000 400,000.00 1,000,000.00

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี 240,000 - 80,000 240,000 60,000 620,000 1,200,000 400,000.00 2,220,000.00

นางธนวันต์ ชัยสทิธิการค้า 240,000 - - - - 240,000 360,000 102,732.24 702,732.24

นายแซมมวล แอนโทน ีโดโทร - - - - - - - 397,814.21 397,814.21

กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งในปี 2563

นายอนวัุตร์ิ เหลอืงทวีกุล* - - - - - - - 281,967.21 281,967.21

รวม 2,520,000 480,000 360,000 960,000 270,000 4,590,000 8,280,000 4,582,513.66 17,452,513.66

ธนชาตประกันภัย

   (หน่วย: บาท)

หมายเหต ุ*นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล สิ้นสุดจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563
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รายชือ่กรรมการ

ค่าเบีย้ประชมุ

เงนิประจ�า

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน

บ�าเหน็จ

กรรมการ 

รวม

ค่าตอบแทน 

กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

ก�ากับ

ความเส่ียง

กรรมการ

บรหิาร

รวม

ค่าเบีย้

ประชมุ 

(1) (2) (3) (1)+(2)+(3)

นายสมเจตน์ หมูศิ่ริเลศิ* - - - - - - - -

นางอศัวิน ี ไตลงัคะ 350,000 - 135,000 180,000 665,000 420,000 400,000 1,485,000

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนรัุกษ์ 280,000 210,000 135,000 - 625,000 360,000 400,000 1,385,000

นายนครินทร์  วีระเมธีกุล 260,000 105,000 - - 365,000 360,000 400,000 1,125,000

นายพงษ์อมร นิม่พูลสวัสดิ์ 280,000 - 270,000 - 550,000 360,000 400,000 1,310,000

นายวิลเลยีม จอร์จ ซาอดิ 280,000 - - - 280,000 360,000 400,000 1,040,000

นางสาวพิมพ์ผกา นจิการุณ* - - - - - - - -

รวม 1,450,000 315,000 540,000 180,000 2,485,000 1,860,000 2,000,000 6,345,000

บล. ธนชาต

   (หน่วย: บาท)

หมายเหต ุ*กรรมการที่มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มธนชาตให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับ 

  ค่าตอบแทนกรรมการและค่าบ�าเหน็จกรรมการ

เอ็มบีเค ไลฟ์

 เอ็มบีเค ไลฟ์ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระ

จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

 1. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน 

  ได้รับค่าตอบแทนรายปีจ�านวน 1,215,000 บาท

 2. นายสิทธินาท  ดวงรัตน์ 

  ได้รับค่าตอบแทนรายปีจ�านวน 1,210,000 บาท

 3. นายปานฑิต   ชนะภัย 

  ได้รับค่าตอบแทนรายปีจ�านวน 1,150,000 บาท

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,575,000 บาท

 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตั้งแต่การส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือช่วยในการก�ากับดูแล ก�าหนดการ

รายงานการด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการและการรายงาน

การตรวจสอบ รายงานการบริหารความเส่ียง ให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่รับทราบ โดยรายงานผ่านคณะกรรมการ 

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก�ากับความเส่ียง  

พิจารณาตามบทบาทหน้าที่ โดยรายละเอียดได้กล่าวในเนื้อหา 

ส่วนที่ 1.1.3 เรื่อง โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 การติดตามให้มกีารปฏบิติัตามนโยบายและแนวปฏบิติั 

 ในการก�ากับดูแลกิจการ 

 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและ 

แนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 1. บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 

  กลุ่มธนชาตเมื่อปลายปี 2564 โดยยังคงยึดแนวปฏิบัติ 

  ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรับบริษัทจดทะเบยีน  

  ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed  

  Companies 2017: CG Code) ของ ก.ล.ต. และ 

  แนวปฏบิตัใินเร่ืองอืน่ ๆ  ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี

  ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน เพ่ือรองรับการประเมิน 

  ต่าง ๆ เช่น โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ 

  บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance  
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  Report of Thai Listed Companies: CGR) ของ 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 

  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ ้น  

  โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาปรับใช ้

  อย่างเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ

  รวมถึงก�าหนดให้บริษัทในกลุม่ธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ  

  และคู ่มือจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

  โดยน�านโยบายฯ ของบริษัทฯ ไปพิจารณาให้เหมาะสม 

  กบัโครงสร้างการจัดการและการด�าเนินธุรกจิของแต่ละ 

  บริษัท

 2. ได้รับผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการ 

  บริษัทจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report  

  of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว  

 3. ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น  

  (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริม 

  ผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 

 4. บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ธนชาตได้ผ่านการรับรองการเป็น 

  สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

  ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector  

  Collective Action Coalition Against Corruption:  

  CAC) ตั้งแต่ปี 2557 และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563  

  บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้ผ่านการต่ออาย ุ

  การเป็นสมาชิก CAC ในคร้ังที ่2 โดยได้รับประกาศนยีบตัร 

  เมื่อปลายปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

  มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส และม ี

  ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 5. จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ จัดท�าแบบ 

  ยนืยนัการยอมรับปฏบิตัติามการไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

  ทางธุรกิจทีขั่ดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุม่ธนชาต และ 

  แบบประเมินตนเองด้านธรรมาภิบาล และการต่อต้าน 

  คอร์รัปชั่น ผ่าน Google form รวมทั้งประสานงานกับ 

  บริษัทในกลุม่ธนชาตเพ่ือให้ด�าเนนิการจดัท�าแบบยอมรับ 

  การปฏบิตัติามนโยบายฯ ของแต่ละบริษัทในกลุม่ธนชาต  

  เป็นประจ�าทุกปี 

 6. จดัท�าแบบประเมนิให้พนกังานทกุระดบัทกุคนในบริษัทฯ  

  เพ่ือพัฒนา ทดสอบ และวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ 

  ในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละ 

  การต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งประสานงานให้บริษัท 

  ในกลุ่มธนชาต ด�าเนินการจัดท�าแบบประเมินของแต่ละ 

  บริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี

 7. จัดให้มีอินโฟกราฟิก (Infographics) เกี่ยวกับการก�ากับ 

  ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน (CG &  

  Anti-Corruption) เพื่อส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  รับทราบ โดยมีเนื้อหาที่ครบถ้วน รูปแบบน่าสนใจ  

  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 8. ก�าหนดให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต มีนโยบาย 

  ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

  และแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  ทกุรูปแบบ พร้อมทัง้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันไว้ 

  ในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท

 9. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันในการงดรับของขวัญ  

  และของก�านัลต่าง ๆ (No Gift Policy) และขอความ 

  ร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  ในทุกรูปแบบด้วยการงดเว้นการให้ รับของขวัญในช่วง 

  เทศกาล หรือโอกาสอืน่ใดก็ตาม โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ 

  ของบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - 31 มกราคม  

  2565 รวมถึงได้จดัส่งหนงัสอืทางอเีมลให้แก่คูค้่า ตวัแทน 

  ทางธรุกิจเพ่ือขอความร่วมมอืปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน 

  การคอร์รัปชั่นในการงดการให้ของขวัญ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 

 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 

2564 ดังต่อไปนี้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 (1) การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ มนีโยบายปกป้องสทิธขิองผูถื้อหุ้น และการส่งเสริม 

  ให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธิ โดยครอบคลมุสทิธพ้ืินฐานตามกฎหมาย  

  เช่น การมีส่วนแบ่งก�าไรของกิจการในรูปของเงินปันผล  

  การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ 

  ออกเสียงในท่ีประชุมอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ  

  และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  

  โดยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง  

  ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต ์

  ของบริษัทฯ ทีผู่ถื้อหุน้ทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่าง 

  เท่าเทียมกัน

 (2) จัดให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอ และดูแลสิทธิการเข้าร่วม 

  ประชุมและออกเสียงในการประชุมผู ้ ถือหุ ้นอย่าง 

  เท่าเทียมกัน
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ 

พ้ืนฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม และมีนโยบายในการ 

ส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ รวมทัง้ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัให้เข้าร่วม 

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ก�าหนดนโยบายการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ในเร่ืองสิทธแิละความเท่าเทยีมกันในการเข้าร่วมประชุม การลงมติ  

การเสนอวาระ การเสนอช่ือบุคคล ความครบถ้วนเพียงพอของ

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจน 

สถานทีจ่ดัประชุม วันและเวลาทีจ่ดัประชุม ไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการ

จัดประชุมให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และแนวทางปฏิบัต ิ

เพิ่มเติมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดท�าและ 

เปิดเผยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนด�าเนินการ

 โดยในส่วนของการประชุมผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 

ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระที่ท�าการประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทจดทะเบยีน ได้ท�าการประเมนิการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ของบริษัทฯ และให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 11 ปี  

(ตั้งแต่ปี 2553 - 2561 และ ปี 2563 - 2564)

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2564 ซ่ึงจดัข้ึนเมือ่วันที่  

11 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน 

ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องดสิุตา ช้ัน 16 อาคาร 

เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทาง 

การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีรวมทัง้มกีารก�าหนดแนวทางและมาตรการ 

เพ่ือป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด 19 โดยยังคงค�านึงถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 

เท่าเทียมกัน โดยมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้มกีารเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ระบุวัน เวลา สถานที ่

ประชุม และวาระการประชุม โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบ

การพิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

ของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลาย 

ช่องทาง ดังนี้

ระบบข่าว ตลท. • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติที่ประชุม 

     คณะกรรมการบ ริ ษั ทฯ  เ รี ยกประ ชุม 

     สามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าป ี 2564 ที่แสดง 

     ก�าหนดการประชุมพร ้อมระเบียบวาระ 

     การประชุม รวมถึงการจ่ายเงินปันผล และ 

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แจ้งเลื่อน 

     การประชุม โดยก�าหนดวันประชุมสามัญ 

     ผู ้ ถือหุ ้นประจ�าป ี 2564 ใหม่ เป ็นวันที่  

     11 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุม 

     ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตลอดจน 

     ได ้มีการแจ้งข้ันตอนการเข ้าร ่วมประชุม 

     ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

     (e-AGM) โดยเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 26  

     เมษายน 2564 พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้ง 

     ผู้ถือหุ้นด้วย

    • วันที่ 24 มีนาคม 2564 แจ้งการเปิดเผย 

     หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทางเว็บไซต์ 

     ของบริษัทฯ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ  เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

     สามัญผู ้ ถือหุ ้นและเอกสารประกอบการ 

     ประชุม เมื่ อ วันที่  24 มีนาคม 2564  

     ซ่ึงมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในเอกสารที่ส่ง 

     ทางไปรษณีย์ให้กับผู ้ ถือหุ ้น โดยมีข ้อมูล 

     ในเ ร่ือง 1) วัน เวลา สถานที่ประชุม  

     2) วาระในการประชุมพร ้อมค� า ช้ีแจง 

     และเหตุผลประกอบในแต ่ละวาระหรือ 

     ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว ้ ในหนังสือ 

     เชิญประชุม 3) ค�าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ  

     การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการ 

     เข้าประชุม กฎเกณฑ์ในการประชุม และ  4)  

     ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังหนังสือ 

     มอบฉันทะ นอกจากนี้ ได้เผยแพร่รายงาน 

     ประจ�าปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย

จัดส่งทางไปรษณีย์  จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญั 

     ผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และ 

     รายงานประจ�าปี ในรูปแบบ QR Code  

     ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุม  

     โดยจัดส ่งเอกสารทั้งหมดไปยังที่ท�าการ 

     ไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ลงโฆษณา   ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

ในหนงัสือพิมพ์   สามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าทั้ง 

     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน  

     ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
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 บริษัทฯ มกีารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอ

ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

 1. เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบคุคล 

  เพ่ือรับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นเวลา 3 เดอืน  

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 2. เสนอค�าถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นเวลา 6 เดือน  

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 ซ่ึงบริษัทฯ ได้แจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

ข่าวของ ตลท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยข้อมูลที่เปิดเผย 

ในเว็บไซต์จัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการ 

ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ช่องทางการเสนอเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที ่

นายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ�ากัดประกาศก�าหนดทีผู่ถื้อหุน้สามารถ

ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และระบุบาร์โค้ดเพื่อ 

ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับหนังสือ

บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต ์

ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ และยังได้ 

น�าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. เปิดเผยในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปและผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ 

สามารถมอบฉันทะได้ตามจ�านวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสีย 

ของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)

 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 

ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องดสิุตา ช้ัน 16 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร์  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โดยระบบการประชุมที่บริษัทฯ ดังกล่าวได้ผ่านการประเมิน 

ความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐาน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุม

การประชุม พ.ศ. 2563 ด้วยตนเอง โดยการประชุมได้จัดให้ม ี

การแสดงตน การลงมติ และการด�าเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามที ่

พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2563  

ก�าหนดทกุประการ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือไม่ให้ 

เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน 

เข้าร่วมประชุมทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้ตลอดเวลาการประชุม เพ่ือใช้ 

สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทฯ ไม่มีการสลับ 

วาระการประชุมหรือเพ่ิมวาระการประชุม หรือแจกเอกสารที ่

มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

 มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 927 ราย

 กรรมการบริษัทฯ ทกุท่านเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ประธานกรรมการ 

บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

และซักถามในการประชุมอย่างเต็มที่พร้อมมีการบันทึกข้อซักถาม 

และค�าชี้แจงไว้ในรายงานการประชุม

 ประธานในที่ประชุมได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช ้

ในการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน สิทธกิารออกเสยีงลงคะแนน

ตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน  

ให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม 

 บริษัทฯ ใช้การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับทุกวาระ 

และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถท�าการเปลีย่นแปลงได้จนกว่า

จะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

ได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุม 

มีการน�าเสนอข้อมูลแต่ละวาระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล 

ที่ชัดเจน

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม  

โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ ตลท. ภายหลังจบการประชุม 

ในวันเดียวกัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท�าการถัดไป

 บริษัทฯ ได้จดบนัทกึรายงานการประชุม โดยมกีารบนัทกึรายช่ือ 

กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุ การชีแ้จงขัน้ตอน

การลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการแสดง 

ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และช้ีแจง 

ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าไร และข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอย่าง 

ครบถ้วน และได้จดัส่งร่างรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี  

2564 ต่อ ตลท. และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน  

นับจากวันประชุม โดยเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดกระบวนการประชุมผู ้ถือหุ้นที่ 

ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทยีมกัน รวมทัง้มกีารเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 

ในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถ 

ใช้สิทธิได้ตามที่กล่าวในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 รวมทั้งมีการก�าหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี  

2564 เพ่ือเป็นการป้องกัน ควบคมุ และลดโอกาสในการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด 19 โดยยงัคงค�านงึถึงหลกัการปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้นอย่าง 

เท่าเทียมกัน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 ในรอบปีปฏทินิทกุปี รวมถึงปี 2564 ทีผ่่านมาบริษัทฯ ได้เปิดเผย 

ข้อมูลตามแนวทางที่กล่าวในส่วนที่ 2.6 โดยเปิดเผยข้อมูล 

ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ตลท.

  • การวิเคราะห ์และค�าอธิบายของฝ ่ายจัดการ  

   (Management’s Discussion and Analysis:  

   MD&A) เปิดเผยรายไตรมาส

  •  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี  

   (แบบ 56-1 One Report) 

  •  งบการเงินของบริษัทฯ (รายไตรมาส) 

  •  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุม 

   ผู้ถือหุ้น และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ

 2. ก.ล.ต. (แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี  

  (แบบ 56-1 One Report) หนังสือชี้ชวนการเสนอขาย 

  หลักทรัพย์ ฯลฯ)

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ (ข้อมลูบริษัทฯ)

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

  บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

 5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  และส่ืออืน่ ๆ  (ผลการด�าเนนิงาน 

  รายไตรมาส ค�าชี้แจงกรณีเหตุการณ์ส�าคัญและอื่น ๆ)

 6. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)  

  เป็นประจ�าทุกไตรมาส

 7. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/ 

  One-on-One Meeting)

 8. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและ 

  ต่างประเทศ (Roadshow/Conference)

 9. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล

ภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสรุปได้ดังนี้

 1. ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงาน 

  การเก็บรักษาข้อมลูภายในให้มกีารก�ากับดแูลอย่างเหมาะสม

 2. ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารในต�าแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร  

  4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารสูงสุด 

  ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน

  • รายงานการถือหุน้ รวมถึงการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 

   ต่าง ๆ  รายงานการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซ้ือขาย 

   ล่วงหน้าทีม่หีลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจยัอ้างองิ  

   ของตนเอง คูส่มรส ผูท้ีอ่ยูกิ่นด้วยกันฉนัสามภีรรยา  

   และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นรายไตรมาส  

   ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  

   และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

   ตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง

  • รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ 

   สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

   เป็นปัจจัยอ้างอิงต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ  

   นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษา  

  ที่ล่วงรู้สารสนเทศส�าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

  น�ามาใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดย 

  ก�าหนดไว้ในนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และการ 

  ใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 

  คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

 4. การก�าหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ และการ 

  ใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงการดูแลข้อมูลภายใน  

  การเปิดเผยสารสนเทศ การส่ือสารทัง้ภายในและภายนอก 

  องค์กร การตรวจสอบกรณีที่มีข้อมูลร่ัวไหล และการ 

  ก�าหนดหลักเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

  โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาห้ามบคุคลต่อไปนี ้ ท�าการซ้ือขาย 

  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วัน ก่อนวันสิ้น 

  แต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทฯ เปิดเผย 

  งบการเงนิและฐานะการเงนิต่อ ตลท. 2 วัน โดยก�าหนดไว้ 

  ในประกาศนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และการใช้ 

  ข้อมูลภายใน

  • กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษัทฯ และบริษัท 

   ในกลุ่มธนชาต

  • ลูกจ้างที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ว่าจ้าง 

   ให้มาปฏิบัติงาน (Outsource) 
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  • บุคคลใด ๆ ในฐานะที่ปรึกษา หรือคู่สัญญาในการ 

   ให้บริการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต

 5. จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ 

  การปฏบิตังิานในธรุกรรมทีม่ข้ีอมลูส�าคญั ลงนามในสัญญา 

  รักษาความลับส�าหรับธุรกรรมนั้น ๆ

 6. ก�าหนดให้การน�าข้อมูลไปใช้ในการซ้ือขายหลักทรัพย ์

  ของบริษัทฯ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

  ทีเ่ก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของ 

  ตนเองหรือบคุคลอืน่ หรือเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลอืน่ 

  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูล 

  อาจน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์  

  หรือเข้าผกูพันตามสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าทีเ่ก่ียวข้องกับ 

  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  

  เป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย และมีความผิดตามกฎหมาย

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ จงึมกีารก�าหนดเป็นนโยบาย ประกาศ และระเบยีบ  

เพื่อให้บริษัทฯ มีการด�าเนินการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ได้แก่

 1. นโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ มีการก�าหนดหลักการ 

  เพ่ือไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

  มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล

 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต ก�าหนด 

  หลักเกณฑ์การท�าธุรกรรมของบริษัทฯ การท�าธุรกรรม 

  ระหว่างกันภายในกลุ่มธนชาต และการท�าธุรกรรมของ 

  บริษัทในกลุม่ธนชาต กับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ หรือ 

  ผูม้อี�านาจในการจดัการหรือผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว   

  รวมถึงในนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 

  ของกลุ ่มธนชาต ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช ้

  บริการระหว่างกันในกลุ่มธนชาต การใช้บริการจากผูถื้อหุน้ 

  รายใหญ่ กรรมการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัท 

  ในกลุ่มธนชาต และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดย 

  หลักการ คือ

  • ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรม 

   กับบุคคลดังกล่าว

  • ก�าหนดข้ันตอนการขอความเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   จากหน่วยงานที่ดูแลงานก�ากับกฎระเบียบและ 

   ข้อบังคับก่อนการน�าเสนอธุรกรรมต่อผู้มีอ�านาจ 

   อนมุตั ิเว้นแต่กรณทีีเ่ป็นธรุกิจปกตทิีม่กีารก�าหนดไว้

  • ก�าหนดให้กรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการ ทีม่ี 

   ผลประโยชน์เก่ียวข้องจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา 

   อนมุตัธิรุกรรม และไม่มสีทิธอิอกเสียงในวาระดงักล่าว

  • ก�าหนดกรอบอ�านาจในการอนุมัติการท�าธุรกรรมไว้ 

   เป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการ 

   ตามนโยบายการท�าธรุกรรมทีก่�าหนดไว้ได้ หรือกรณ ี

   ที่อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

   ในการท�าธรุกรรม ให้น�าเสนอข้อมลูให้คณะกรรมการ 

   บริษัทของผู้ท�าธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและ 

   จดัส่งเอกสารหลกัฐานดงักล่าวให้แก่ส�านกัเลขานกุาร 

   องค์กรของบริษัทฯ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

   ก�ากับความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

  • การพิจารณาหลกัเกณฑ์การมผีลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้อง  

   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัท 

   มหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

   ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง กรณี 

   มข้ีอสงสัยให้หารือไปยงัหน่วยงานทีด่แูลงานก�ากับ 

   กฎระเบียบและข้อบังคับ และให้หน่วยงานที่ดูแล 

   งานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับมีอ�านาจในการ 

   ก�าหนดหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 

   ตามความเหมาะสม

  • รายงานและเปิดเผยข้อมูลการท�าธุรกรรมตาม 

   หลกัเกณฑ์ภายในทีก่�าหนด โดยมกีารรายงานข้อมลู 

   ธรุกรรม เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ 

   บริษัทฯ รับทราบปีละ 2 ครั้ง รวมถึงมีการเปิดเผย 

   ข้อมลูการท�าธรุกรรมต่อบคุคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ 

   ของทางการ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ที่ก�าหนดไว้

 3. ก�าหนดข้ันตอนก�ากับการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ตัง้แต่   

  1) การรวบรวมรายชื่อกิจการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบรายการ  2) การให ้

  ความเหน็ของหน่วยงานทีด่แูลงานก�ากับกฎระเบียบและ 

  ข้อบังคับในประเด็นข้อกฎหมายและเกณฑ์ปฏิบัติที ่

  เก่ียวข้องกับรายการที่เก่ียวโยงกัน 3) การกลั่นกรอง 

  รายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบในรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน  

  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให ้

  มีความถูกต้องและครบถ้วนก่อนน�าเสนอขออนุมัติ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 4) การอนมุตั ิ5) การสอบทานข้อมลู 

  ในการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ทางการ โดย 

  หน่วยงานที่ดูแลงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ 

 4. ก�าหนดขั้นตอนการท�ารายการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เช่า  

  ให้เช่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่มธนชาต  

  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 5. ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ว่ารายการใด 

  ที่กรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันม ี

171
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



  ผลประโยชน์ในการท�ารายการ ต้องแจ้งการมส่ีวนได้เสีย 

  เก่ียวกับเร่ืองที่จะพิจารณาและห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 

  ทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมในช่วงการพจิารณารายการนัน้ ๆ

 6. ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น การด�ารงต�าแหน่ง 

  ในบริษัทต่าง ๆ  ตลอดจนถึงการถือหลกัทรัพย์และสัญญา 

  ซ้ือขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัย 

  อ้างองิของกรรมการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการ 

  ลงมาและผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน รวมถึง 

  คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง 

  ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เป็นรายไตรมาส  

  เพ่ือเป็นข้อมลูในการควบคมุดแูลรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

  ทางผลประโยชน์และเป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผย 

  รายการธรุกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในหมายเหตปุระกอบ 

  งบการเงิน

 7. ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ 

  ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และ 

  คู่ค้าหรือคู่สัญญาที่เก่ียวข้องกับพนักงาน เพ่ือป้องกัน 

  ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน

 8. ก�าหนดเป็นความผิดวินัยในกรณีการกระท�าใด ๆ ที่เป็น 

  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

 กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า การคอร์รัปช่ันส่งผลร้ายและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง 

สร้างความไม่เป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้โครงการ CAC ด้วยการแสดง

เจตนารมณ์ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว ตั้งแต ่

ปี 2557 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

ธนชาตได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก โดยกลุ่มธนชาต 

ได้ก�าหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” มาตรการ ข้ันตอน  

และกระบวนการปฏบิตังิานทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้พนกังานทกุคนในกลุม่ 

ธนชาตยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ธนชาต ได้อนมุตั ิ

  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และมกีารทบทวนเป็นประจ�า

  โดยนโยบายได้ก�าหนดความหมายของค�าว่า “คอร์รัปช่ัน 

  และรูปแบบการคอร์รัปช่ัน” ไว้อย่างชัดเจน มสีาระส�าคญัว่า  

  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ต้องไม่เรียกร้อง ด�าเนนิการ  

  หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและ 

  ทางอ้อม ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว  

  เพื่อน หรือคนรู้จัก ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

  และให้ผูบ้ริหารของกลุม่ธนชาต มหีน้าทีด่แูลและให้การ 

  สนับสนุนการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ 

  มาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 

  ธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 2. ก�าหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นส่วนหนึ่งของ 

  ค่านยิมหลกัองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ)  

  เพ่ือให้พนกังานทกุคนในกลุม่ธนชาตน�าไปใช้เป็นหลกัปฏบิตัิ  

  โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

  • Customer Focus

   : ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  • Collaboration

   : มีการท�างานเป็นทีม

  •  Commitment

   : ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

  •  Spirit

   : ทุ่มเทในการท�างาน

  •  Integrity

   : ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และต่อต้านการ 

    คอร์รัปชั่น

  •  Professional

   : มคีวามรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏบิตัหิน้าที่

 3. การประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ันของแต่ละ 

  บริษัทในกลุ่มธนชาต ใช้หลักการและวิธีการประเมิน 

  ความเสีย่ง และการควบคมุด้วยตนเอง (Risk and Control  

  Self-Assessment: RCSA) ซ่ึงเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือ 

  ส�าหรับการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ ได้แก่  

  การระบคุวามเส่ียง ประเมนิระดบัความเสีย่ง ก�าหนดระบบ 

  การควบคุมภายในเพื่อควบคุมและลดความเส่ียง เพ่ือ 

  ป้องกันความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ัน รวมทัง้มกีารตดิตาม 

  และทบทวนความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ันอย่างสม�า่เสมอ 

  เป็นประจ�าทุก 3 ปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของ 

  ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัต ิ

  งานอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีการติดตามความคืบหน้า 

  ของแผนปฏิบัติ การด�าเนินการตามมาตรการควบคุม 

  ความเสีย่ง และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ  

 4. ก�าหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงาน 

  ของกลุม่ธนชาตยดึถือปฏบิตัภิายใต้หลกัการควบคมุภายใน 

  ทีส่อดคล้องกับความเสีย่งด้านการคอร์รัปช่ันและนโยบาย 

  ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัต ิ

  ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ�า  

  พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษส�าหรับพนักงานที่มีส่วน 

  เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
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 5. กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับรูปแบบของ 

  การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง 

  “การให้ รับ ของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือ 

  ผลประโยชน์อื่น” เพราะอาจน�าไปสู่การคอร์รัปช่ันได ้

  โดยง่าย จงึได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี  

  คูม่อืจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการ 

  ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

  ครอบคลมุถึงข้ันตอน การปฏบิตัแิละการควบคมุ รวมถึง 

  การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเก่ียวกับการ 

  ด�าเนนิการดงักล่าว การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามนโยบาย 

  ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

  หรือระเบียบต่าง ๆ และการกระท�าที่เป็นการสนับสนุน  

  ช่วยเหลอื หรือให้ความร่วมมอืกับการคอร์รัปช่ัน ถือเป็น 

  ความผิดและมีการพิจารณาโทษทางวินัย

 6. เพ่ือให้การต่อต้านการคอร์รัปช่ันมปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน  

  กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดให้แต่ละบริษัทมีระเบียบข้ันตอน 

  ปฏบิตั ิ ข้อแนะน�าเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

  เก่ียวกับการทจุริตคอร์รัปช่ันเป็นการเฉพาะ และก�าหนด 

  ให้มช่ีองทางทีป่ลอดภยัส�าหรับบคุคลภายนอกและพนกังาน 

  ภายในกลุม่ธนชาต ทีพ่บเหน็เหตสุงสยัทีเ่ข้าข่ายการกระท�า

  ทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

  ซ่ึงข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถูกส่งให้แก่ผูบ้ริหารสูงสุด 

  ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว ้

  เป็นความลับ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ  

  นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรม 

  และให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือ 

  ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้การกระท�านั้นจะท�าให้องค์กร 

  สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและชมเชย 

  พนักงานที่แจ้งเบาะแสดังกล่าว

 7. บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของกลุม่ธนชาต โดยกรรมการ 

  ผูจ้ดัการใหญ่ของบริษัทฯ ได้ส่ือสารไปถึงผูบ้ริหารระดบัสูง 

  แต่ละบริษัทฯ ในกลุ่มธนชาต เพื่อเป็นการขอบคุณ และ 

  เน้นย�้าในหลักการส�าคัญที่พนักงานทุกคนของกลุ ่ม 

  ธนชาตได้มส่ีวนร่วมในการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับ 

  ดแูลกิจการทีด่ ีคูม่อืจรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการ 

  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งนโยบายด้านอื่น ๆ  

  อย่างต่อเนื่องตลอดมา ซ่ึงเป็นส่ิงที่ช่วยผลักดันให้กลุ่ม 

  ธนชาตเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 8. ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามในแบบ 

  ยนืยนัการยอมรับปฏบิตัติามการไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

  ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ ่มธนชาต  

  ซ่ึงเป็นการยอมรับ รับทราบการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับ

  ดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการ 

  คอร์รัปช่ัน นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ และการ 

  ใช้ข้อมลูภายใน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน สารจาก 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่เร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

  ระเบยีบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกับการทจุริต 

  คอร์รัปช่ัน ระเบียบการให้ รับของขวัญ ของก�านัล  

  การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อืน่ และระเบยีบอืน่ ๆ   

  ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้ 

  พนักงานทุกคนท�าแบบประเมินตนเองด้านธรรมาภิบาล  

  การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือประเมนิความรู้ความเข้าใจ 

  ในเรื่องดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 

 9. บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตได้จัดท�าหนังสือ เพื่อ 

  ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและขอความร่วมมือ 

  ในการสนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยการงดเว้น 

  การให้ รับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่ม 

  ธนชาตไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด โดย 

  จดัส่งในรูปแบบของจดหมาย หรือจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์  

  ให้คูค้่า และตวัแทนทางธรุกิจ พร้อมทัง้เปิดเผยในเว็บไซต์ 

  ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - 31  

  มกราคม 2565 

 10. เพ่ือเป็นการประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการ 

  ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละ 

  บริษัทจะท�าหน้าท่ีสอบทานให้แต่ละบริษัทในกลุม่ธนชาต 

  มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการ 

  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

  โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท�าการตรวจสอบตามแผนการ 

  ตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญ 

  และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ทัง้นี ้เพ่ือให้บคุคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของกลุม่ธนชาต 

ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กลุ่มธนชาตจึงได้เผยแพร่นโยบายฯ 

มาตรการ เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ  

การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ในรูปแบบของอนิโฟกราฟิก (Infographics)  

เพ่ือให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท 

ในกลุ่มธนชาต โดยในส่วนของบริษัทฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th)

 ในปี 2564 กลุ่มธนชาตมีการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ

เรื่อง การงดให้และงดรับของขวัญและของก�านัลต่าง ๆ (No Gift 

Policy) เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรม 

ต่อการประกอบธุรกิจและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



โดยโครงการ CAC ได้มอบตราสัญลักษณ์ No Gift Policy ที่

ออกแบบเฉพาะส�าหรับบริษัทที่ผ่านการรับรองจากโครงการ CAC  

ให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ธนชาต โดยบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่

ธนชาตได้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านระบบอินทราเน็ต 

และเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทแล้ว

 การแจ้งเบาะแส

 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส

และการร้องเรียน ในเร่ืองที่เก่ียวกับการทุจริตและเร่ืองทั่วไป  

ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล โดยช่องทางการร้องเรียนและ 

ข้ันตอนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนได้เปิดเผยไว้ในส่วนที ่1.3 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานการปฏิบัติหน้าที ่

เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้  

โดยข้อมลูจ�านวนคร้ังที่ประชุมและการเข้าร่วมประชุมในปี 2564  

ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.7 โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการ และ 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล  

ได้จัดท�ารายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบของ 

รายงานฉบับนี้ ส่วนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ชุดย่อยอืน่ปรากฏตามกิจกรรมต่าง ๆ  ตามบทบาทหน้าที ่ทีเ่ปิดเผย

ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว

 ทั้งนี้ ข้อมูลจ�านวนคร้ังที่ประชุมและการเข้าร่วมประชุมในปี 

2564 ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.7 

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และเอกสารแนบ 6 รายงาน 

คณะกรรมการชุดย่อย
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2.9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

 การควบคุมภายใน	  

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	

โดยเล็งเห็นว่าการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้บริษัทฯ	 สามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย	 รวมถึง 

ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน	

และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน	

นอกจากการให้ความส�าคัญในเร่ืองการควบคุมภายในแล้ว	 

ยงัเลง็เห็นว่า	ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก	จะมส่ีวนช่วย

ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ซึ่งขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน	โดยสรุปดังนี้

 

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีการจัดโครงสร้างที่สนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	มกีารก�าหนด	มอบหมาย	และจ�ากัดอ�านาจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร	

จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 มีการแบ่งแยกหน้าที ่

ผูป้ฏบิตังิาน	ผูอ้นมุตั	ิผูต้ดิตามควบคมุ	และผูป้ระเมนิผลออกจากกัน	 

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เป็นการถ่วงดุลอ�านาจ

ซึ่งกันและกัน	 และมีการก�ากับดูแลที่ดี	 จัดให้มีนโยบาย	 ระเบียบ 

วิธีปฏบิตั	ิและคูม่อืการปฏบิตังิานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	รวมทัง้ม ี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาความเพียงพอ 

ของระบบการควบคุมภายใน	 และจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

ต่าง	ๆ	เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มกีารพิจารณาก�าหนดเป้าหมายในการ

ด�าเนนิธรุกิจทีชั่ดเจน	วัดผลได้	และมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงาน 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้ม ี

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีคูม่อืจรรยาบรรณ	(Handbook	of	

the	Code	of	Ethics)	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	และมาตรการ 

ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 รวมถึงระเบียบค�าส่ังที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือให ้

กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานถือปฏิบัติ	และจัดให้มีการจัดท�าแบบ

ประเมินตนเองด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น	เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้และจิตส�านึกของพนักงาน

ทกุปี	รวมถึงมรีะบบหรือช่องทางเพือ่ให้ลกูค้าและพนกังานสามารถ 

แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ	 รวมทั้ง 

แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตและการคอร์รัปช่ันผ่านช่องทาง 

ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ 

ผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นธรรม

2.	 การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับความเส่ียง	 (Risk	 

Oversight	 Committee)	 ท�าหน้าทีพิ่จารณาและก�ากับดแูลให้บริษัทฯ	 

มกีารบริหารความเส่ียงในด้านต่าง	ๆ 	อย่างมปีระสทิธิภาพ	สอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์ของการด�าเนนิธรุกิจ	 ก�าหนดนโยบายและแนวทาง 

การบริหารความเส่ียงเป็นลายลักษณ์อักษร	 เผยแพร่ไว้ในระบบ

อินทราเน็ต	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานยึดถือเป็น

แนวปฏบิตั	ิรวมทัง้มกีารประเมนิการเปลีย่นแปลง	และปัจจยัต่าง	ๆ 	 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดจนมีการก�าหนด

มาตรการตอบสนองอย่างเพียงพอ	 พร้อมทั้งน�าเสนอรายงาน

ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�า

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

	 บริษัทฯ	ก�าหนดมาตรการการควบคมุภายใน	ในทกุระดบัอย่าง

เหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการต่าง	ๆ	มีการก�าหนดอ�านาจ 

และระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน	 ในส่วนของการ 

ท�ารายการกับบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี	 และนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต	 ซ่ึงการ

อนุมัติจะต้องไม่กระท�าโดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 การให้สินเช่ือหรือ

การลงทุนได้ก�าหนดนโยบายการให้สินเช่ือแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง	 (Related	 Lending)	 หรือ

ลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง	 และในกรณีที่บริษัทฯ		

มีการลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทฯ	มีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็น

กรรมการเพ่ือก�าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทย่อย	 รวมถึง

การจดัให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานของบริษัทย่อยแก่บริษัทฯ	

เป็นประจ�าทุกเดือน

	 ในเร่ืองมาตรการควบคมุการใช้งานระบบสารสนเทศ	บริษัทฯ	

มีการก�าหนดนโยบายต่าง	 ๆ	 เช่น	 นโยบายความมั่นคงปลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ	 มาตรฐานการควบคุมการพัฒนาและการ

บ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี	 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุม

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการจัดท�าข้อมูลและแนวทางการ 

เปิดเผยสารสนเทศต่อผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	ทัง้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังาน	

ผูถื้อหุ้น	ลกูค้า	และผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่	ๆ 	โดยข้อมลูดงักล่าวมเีนือ้หา

ที่จ�าเป็นเพียงพอ	ถูกต้องสมบูรณ์	และเป็นปัจจุบัน	เพื่อสนับสนุน

ให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึง

จัดให้มีช่องทางการส่ือสารต่าง	 ๆ	 ให้บุคคลภายในบริษัทฯ	 และ

หน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลที่เก่ียวกับการฉ้อฉล	 หรือ

การทุจริตคอร์รัปชั่น	 (Whistle-blower	 Hotline)	 ผ่านช่องทางที่

บริษัทฯ	ก�าหนดได้

5.	 ระบบการตรวจสอบและการติดตาม

	 บริษัทฯ	จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด�าเนินธุรกิจ	และ

รายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย	 ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ	

เป็นประจ�าทกุเดอืน	และมกีารทบทวนเป้าหมายทกุ	6	เดอืน	เพ่ือให้ 

ผลการด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	

	 ส�านกัตรวจสอบ	ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	มหีน้าที ่

ตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกระบวนการต่าง	 ๆ	 เพ่ือ 

ประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธผิลของระบบการควบคมุภายใน	 

และระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	และรายงานข้อบกพร่อง 

ที่เป็นสาระส�าคัญ	พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นเหต ุ

ของปัญหา	 (Root	 Cause)	 ตลอดจนรายงานความคืบหน้า 

ในการแก้ไขข้อบกพร่องทีต่รวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 

ประจ�าทกุเดอืน	 การตรวจสอบใช้แนวการตรวจสอบแบบกระบวนการ 

ตั้งแต่ต้นจนจบ	(End-to-end	Process)

	 นอกจากนี	้หน่วยงานก�ากับกฎระเบยีบและข้อบงัคบั	ท�าหน้าที ่

ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อห้ามในการปฏิบัติงาน 

ที่ก ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เป็นประจ�าทุก	6	เดือน	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คร้ังที	่01/2565	เมือ่วันที	่ 

31	มกราคม	2565	ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มมีตว่ิา	บริษัทฯ	 

มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด�าเนิน 

ธุรกิจของบริษัทฯ	

	 รายการระหว่างกัน	

 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการท�ารายการระหว่างกันและ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	ภายใต้กรอบการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ี(Good	 

Corporate	Governance)	มีนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้นตอน

การอนุมัติท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชน

จ�ากัด	 พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎหมายอื่นที่

เก่ียวข้อง	รวมถึงหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ทีเ่ป็นหน่วยงาน 

ก�ากับดูแล	 เพ่ือป้องกันการท�ารายการที่มีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	 โดยประกาศให้พนักงานและผู้บริหารยึดถือปฏิบัต	ิ

ครอบคลุมรายการระหว่างบริษัทฯ	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

	 โดยการพิจารณาการท�ารายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย 

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 จะใช้

หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทั่วไป	 ไม่มีเงื่อนไขหรือ 

ข้อก�าหนดพิเศษแตกต่างจากการท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

ทีม่คีวามเส่ียงระดบัเดยีวกัน		มลูค่ารายการสามารถเทียบเคยีงได้กับ 

ราคาตลาด	หรือมวิีธปีระเมนิมลูค่ายตุธิรรมทีอ้่างองิได้	 ไม่มลีกัษณะ 

ต้องห้ามตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 เป็นไปตาม 

กระบวนการทีก่�าหนดอย่างเหมาะสมตามความจ�าเป็น	เพ่ือสนบัสนนุ 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

จะได้รับเป็นส�าคัญ

	 ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 กรณีเป็นรายการ

ตามธุรกิจปกติ	สามารถด�าเนินการได้เหมือนลูกค้าทั่วไป	โดยการ

ท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้อง 

ขอความเหน็จากหน่วยงานทีด่แูลงานก�ากับกฎระเบยีบและข้อบงัคบั	 

และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการท�าธุรกรรมกับบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ห้ามกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม	ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น	และการอนุมัติรายการ

ต้องอยู่ภายในอ�านาจการด�าเนินงานและวงเงินที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	

และเป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลู
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การท�ารายการดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ	มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	และระเบียบที่บริษัทฯ	ก�าหนด

	 นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 จะเป็นรายการที่เกิดจาก 

การประกอบธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด�าเนินงานตาม

ปกติ	 ซ่ึงมีการก�าหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติที่ชัดเจน	

บริษัทฯ	มนีโยบายถือปฏบิตัเิช่นเดยีวกับลกูค้าทัว่ไปและเป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าโดยปกต	ิทัง้นี	้หากเป็นรายการทีเ่ข้าข่ายต้องปฏบิตั ิ

ตามหลักเกณฑ์ทางการอื่น	บริษัทฯ	ก็จะด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง

	 การเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	 มีการท�ารายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคล	 กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายการ

ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	 ส้ินสุดวันที	่ 

31	ธันวาคม	ของทุกปี
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3
งบการเงิน

•	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ต่อรายงานทางการเงิน

•	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

•	 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	 รวมทั้ง

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 โดยงบการเงินดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ได้จัดท�าตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซ่ึงถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจและประมาณการ 

ตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	 อันเป็น 

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	 ทั้งนี้	 งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 สนับสนุนให้บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	น่าเชื่อถือ	และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้ข้อมูลทาง 

การเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระทั้งสิ้น	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน	 การเปิดเผยข้อมูลรายการ 

ที่เก่ียวโยงกัน	 รวมทั้งกระบวนการต่าง	 ๆ	 อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเหมาะสม	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	มีความเพียงพอและเหมาะสม	 

ทีจ่ะสร้างความเช่ือมัน่ได้ว่างบการเงนิรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวาคม	

2564	มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.10	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายบันเทิง  ตันติวิท)

ประธานกรรมการ
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3.11	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	 ซ่ึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

ส�าคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับ 

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษิทั	ทุนธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และเฉพาะของบรษิทั	ทนุธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยถกูตอ้ง 

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	 ความรับผิดชอบ 

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระ	จากกลุม่บริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	1.2	และข้อ	14.2	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา	 2019	 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน	 สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ

อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท	 จากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว	 กลุ่มบริษัทจึงได้จัดท�า 

งบการเงินโดยเลือกน�าแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ	 และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวมข้อ	 4	 เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในงบการเงนิเฉพาะกิจการจากวิธรีาคาทนุเป็นวิธส่ีวนได้เสีย	ทัง้นี	้ข้าพเจ้ามไิด้แสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่อกรณข้ีางต้นแต่อย่างใด

 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

	 เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ในรายงานของข้าพเจ้า	 ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ 

ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย	 ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ	14	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	กลุม่บริษัทมเีงนิให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ป็นจ�านวน	 

57,836	ล้านบาท	(คดิเป็นร้อยละ	41	ของยอดสินทรัพย์รวม)	และค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเป็นจ�านวน	2,615	ล้านบาท	 

ซ่ึงเป็นจ�านวนที่มีสาระส�าคัญอย่างมากต่องบการเงิน	 ในการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 กลุ่มบริษัท 

ได้พิจารณาแบบจ�าลองเพ่ือค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนซ่ึงแบบจ�าลองดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้อง 

อาศัยดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจ�าลอง	 รวมถึงการระบุเงื่อนไขการประเมินการเพ่ิมข้ึน 

ในความเส่ียงด้านเครดิตของลูกหนี้นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก	 ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช�าระหนี้	 ร้อยละของ 

ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้	 ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระ	 การค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ�าลอง	 และการปรับปรุง 

ส่วนเพ่ิมจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเนื่องจากข้อจ�ากัดของแบบจ�าลอง	 ด้วยความ 

มีสาระส�าคัญและการที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการดังกล่าว	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบ 

ความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 

	 ข้าพเจ้าได้ศึกษา	ท�าความเข้าใจ	ประเมนิและสุม่ทดสอบความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการ 

ปล่อยสินเช่ือ	 การรับช�าระเงิน	 การประเมินค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช�าระหนี้	 ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระหน้ี	 และประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระ	 รวมถึงการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึนของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้	 และสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง	 นอกจากนี้	 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ�าลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ทีก่ลุม่บริษัทใช้ในการประเมนิการเพ่ิมข้ึนอย่างมนียัส�าคญัของความเส่ียงด้านเครดติประเภทต่าง	ๆ 	ซ่ึงรวมถึงข้อมลูทีใ่ช้ในการออกแบบ	 

ประสิทธิภาพของแบบจ�าลองส�าหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ส�าคัญ	 และกระบวนการก�ากับดูแลการพัฒนาแบบจ�าลอง	 โดยการสอบทาน 

เอกสารประกอบการพัฒนาแบบจ�าลอง	 สุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่น�ามาใช้พัฒนาแบบจ�าลอง	 ประเมิน 

วิธีการค�านวณและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณ	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค	 

และความน่าจะเป็นถ่วงน�้าหนักของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	 และความเหมาะสมของการปรับปรุงส่วนเพ่ิมจากการบริหารจัดการ	 

อีกทั้งเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย 

ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 

จะเกิดข้ึนโดยการสุม่ทดสอบการจดักลุม่เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี	้และทดสอบการค�านวณค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน	 

ณ	 วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี	 รวมถึงการทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ 

คาดว่าจะเกิดขึ้น	

 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

	 กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ในปี	 2564	 จ�านวน	 3,430	 

ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	 18	 ของรายได้รวม)	 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ซ่ึงรายได้ดอกเบี้ย 

ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเช่ือที่มีรายการจ�านวนมากและมีลูกค้าจ�านวนมากราย	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการ 

ตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือได้รับรู ้ด ้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรและในระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

 

	 ข้าพเจ้าได้ศึกษา	ท�าความเข้าใจ	ประเมนิและสุม่ทดสอบความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการ 

ปล่อยสนิเช่ือ	การรับรู้รายได้ดอกเบีย้	การรับช�าระเงนิ	และระบบการควบคมุภายในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ก่ียวข้อง	โดยการสอบถาม 

ผู้บริหาร	 ท�าความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู ้บริหารใช้	 รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการค�านวณ	 นอกจากนี้	 

ข้าพเจ้าได้สุ ่มตัวอย่างสัญญาเงินให้สินเช่ือ	 เพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเช่ือและการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้ 
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รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้และ 

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ย	และสุ่มตรวจสอบ 

รายการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	

 การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 กลุม่บริษัทมเีงินลงทนุในบริษัทร่วม	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	จ�านวน	52,955	ล้านบาท	(คดิเป็นร้อยละ	37	ของยอดสนิทรัพย์รวม)	 

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 ทั้งจาก 

มลูค่ายตุธิรรมหักต้นทนุในการขาย	หรือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	ซ่ึงรวมถึงการระบหุน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิด 

เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ	 รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโต 

ในระยะยาวที่หมาะสม	ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงในการแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่เหมาะสม	

	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหาร 

ของกลุ่มบริษัทเลือกใช้	 โดยท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของ 

สินทรัพย์หรือไม่	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้ทดสอบความเหมาะสมของสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที ่

คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท	 โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและ 

ภายในของบริษัทฯ	 รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับผลการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนในอดีตเพ่ือประเมินการใช้ดุลยพินิจ 

ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต	 และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดและอัตรา 

การเติบโตของรายได้ในระยะยาวที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้	และทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	

 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต

	 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ	25	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	กลุม่บริษัทมยีอดคงค้าง	เงนิส�ารองประกันชีวิต 

จ�านวน	 5,101	 ล้านบาท	 และส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากสัญญาประกันภัยจ�านวน	 1,883	 ล้านบาท	 

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตตามงบการเงิน	 โดยเงินส�ารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส�ารอง 

สะสมตัง้แต่วันเร่ิมท�าประกันถึงวันสิน้รอบระยะเวลารายงานส�าหรับกรมธรรม์ประกันภยัทีม่ผีลบงัคบัอยู	่ซ่ึงค�านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ 

บริษัทย่อยตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยใช้ข้อสมมติหลายประการที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพัน 

ตามสัญญาประกันชีวิต	 ณ	 ขณะน้ัน	 และส�าหรับบัญชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นประมาณการ 

ส�ารองทั้งในส่วนของความเสียหายที่เกิดข้ึนและได้รับรายงานแล้วและความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	 ซ่ึงการ 

ประมาณการดังกล่าวค�านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ข้อสมมติหลักที่ใช้ 

ในการค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต	 และต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ	 การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่าง	 ๆ	 

จะมีผลกระทบต่อยอดส�ารองประกันภัยและส�ารองประกันชีวิต	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของ 

การประมาณการส�ารองดังกล่าว

 ข้าพเจ้าได้ศึกษา	 ท�าความเข้าใจ	 ประเมนิและสุ่มทดสอบประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในเก่ียวกับการรับเร่ืองสินไหมทดแทน	 

การจัดการสินไหมทดแทน	การตั้งประมาณการส�ารองสินไหมทดแทนและสินไหมค้างจ่าย	และการประมาณการเงินส�ารองประกันชีวิต	 

โดยการสอบถามผู้บริหาร	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	นอกจากนี้	 

ข้าพเจ้าได้สุ ่มทดสอบข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ใช้ในการค�านวณเงินส�ารองและประมาณการส�ารองสินไหมทดแทน	 สุ่มตัวอย่าง 

แฟ้มสินไหมรายใหญ่	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถ่ีของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเส่ียงที่เกิดข้ึนต่อคร้ัง	 

วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการเคล่ือนไหวของยอดเงินส�ารอง	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานการค�านวณประมาณการส�ารอง 

ที่จัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่าสอดคล้องกับประมาณการที่ตั้งไว้ในบัญชี	 ประเมินข้อสมมติ	 วิธีการที่ใช้ในการค�านวณ	 

ทดสอบข้อมูลในอดีตที่นักคณิตศาสตร์ใช้	และเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 ข้อมูลอื่น 

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือมั่น 

ในรูปแบบใด	ๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่ม ี

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว	 

ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

 

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า	 งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผย 

เร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง 

เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู ่

ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล 

ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 •	 ระบแุละประเมนิความเส่ียงทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต 

	 	 หรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น	 และได้หลักฐาน 

	 	 การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัด 

	 	 ต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุริตอาจ 

	 	 เก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 

	 	 ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม 

	 	 กับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

	 •	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้ริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย 

	 	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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	 •	 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบักิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	และสรุปจากหลักฐาน 

	 	 การสอบบญัชีทีไ่ด้รับว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่ก่ียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่าง 

	 	 มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า	 มีความไม่แน่นอน 

	 	 ที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

	 	 ในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของ 

	 	 ข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ ์

	 	 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

	 •	 ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่า 

	 	 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

	 •	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม 

	 	 ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุมดูแล	 

	 	 และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง	ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

	 ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลในเร่ืองต่าง	ๆ 	ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	 

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ 

และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า	และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง		ๆ 		ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ 

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่กฎหมาย 

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร 

เร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า 

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

 

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

(สมใจ คุณปสุต)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4499

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	25	กุมภาพันธ์	2565
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



3.12 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

��วันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 4,477 2,471 - - -

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ -

เงินฝากสถาบนัการเงิน 8 8,946,827 7,811,600 1,347,849 171,951 29,841

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 2,780,747 3,356,589 376,023 1,217,639 3,335,666

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 10 206,359 145,444 193,524 142,100 -

เงินลงทุนสุทธิ 11 13,124,068 21,650,020 1,861,337 8,697,046 19,387,756

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 14,705,371 14,169,912 17,988,310

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 52,955,094 48,006,971 51,637,656 48,006,971 45,434,151

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 14 55,220,642 50,250,543 4,722,198 803,616 795,411

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 16 3,679,488 3,054,027 2,299,705 1,597,510 1,605,814

ที�ดิน�อาคาร�อุปกร�์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 17 755,575 677,699 157,254 138,665 156,792

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 18 245,481 163,898 3,409 870 640

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 1,024,545 917,113 - - -

ลูกหนี�จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ 842,654 1,246,888 - - 764,570

สินทรัพยอ์ื�นสุทธิ 20 2,948,631 3,472,371 31,958 76,092 88,683

รวมสินทรัพย์ 142,734,588 140,755,634 77,336,284 75,022,372 89,587,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��วันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน��สินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 22 15,984,296 13,312,347 - - -

หนี� สินอนุพนัธ์ 10 17,655 14,219 - - -

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ืม 23 34,307,745 33,887,024 11,695,749 10,700,000 17,587,468

ประมาณการหนี� สิน 24 324,264 410,153 51,904 58,513 52,329

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 243,501 225,797 192,210 178,258 190,040

หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 25 11,414,278 12,231,053 - - -

เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - 4,582,651

เจา้หนี� จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ 1,264,051 2,083,488 - - 193,902

หนี� สินอื�น 26 5,037,756 5,823,399 282,444 774,997 836,522

รวมหน��สิน 68,593,546 67,987,480 12,222,307 11,711,768 23,442,912

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 27

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

หุ้นบุริมสิทธิ 13,006 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563:

หุ้นบุริมสิทธิ 13,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 130 132 130 132 132

หุน้สามญั 1,165,116,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563:

หุน้สามญั 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 11,651,167 11,651,165 11,651,167 11,651,165 11,651,165

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 2,065,645 2,065,645

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 28 (3,228,898) (2,701,100) (3,228,898) (2,701,100) (2,260,646)

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้  - ทุนสํารองตามกฎหมาย 29 1,277,830 1,277,830 1,277,830 1,277,830 1,277,830

                     - สํารองหุ้นทุนซื�อคืน 27 5,863,053 5,863,053 5,863,053 5,863,053 999,964

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,348,103 51,016,932 53,348,103 51,016,932 53,410,596

หัก: หุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามญั 27 (5,863,053) (5,863,053) (5,863,053) (5,863,053) (999,964)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 65,113,977 63,310,604 65,113,977 63,310,604 66,144,722

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 9,027,065 9,457,550 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 74,141,042 72,768,154 65,113,977 63,310,604 66,144,722

รวมหน��สินและส่วนของเจ้าของ 142,734,588 140,755,634 77,336,284 75,022,372 89,587,634

- - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��วันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน��สินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 22 15,984,296 13,312,347 - - -

หนี� สินอนุพนัธ์ 10 17,655 14,219 - - -

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ืม 23 34,307,745 33,887,024 11,695,749 10,700,000 17,587,468

ประมาณการหนี� สิน 24 324,264 410,153 51,904 58,513 52,329

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 243,501 225,797 192,210 178,258 190,040

หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 25 11,414,278 12,231,053 - - -

เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - 4,582,651

เจา้หนี� จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ 1,264,051 2,083,488 - - 193,902

หนี� สินอื�น 26 5,037,756 5,823,399 282,444 774,997 836,522

รวมหน��สิน 68,593,546 67,987,480 12,222,307 11,711,768 23,442,912

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 27

ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

หุ้นบุริมสิทธิ 13,006 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563:

หุ้นบุริมสิทธิ 13,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 130 132 130 132 132

หุน้สามญั 1,165,116,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563:

หุน้สามญั 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 11,651,167 11,651,165 11,651,167 11,651,165 11,651,165

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 2,065,645 2,065,645

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 28 (3,228,898) (2,701,100) (3,228,898) (2,701,100) (2,260,646)

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้  - ทุนสํารองตามกฎหมาย 29 1,277,830 1,277,830 1,277,830 1,277,830 1,277,830

                     - สํารองหุ้นทุนซื�อคืน 27 5,863,053 5,863,053 5,863,053 5,863,053 999,964

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,348,103 51,016,932 53,348,103 51,016,932 53,410,596

หัก: หุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามญั 27 (5,863,053) (5,863,053) (5,863,053) (5,863,053) (999,964)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 65,113,977 63,310,604 65,113,977 63,310,604 66,144,722

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 9,027,065 9,457,550 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 74,141,042 72,768,154 65,113,977 63,310,604 66,144,722

รวมหน��สินและส่วนของเจ้าของ 142,734,588 140,755,634 77,336,284 75,022,372 89,587,634

- - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบี�ย 31 4,026,686 4,213,087 168,381 126,989

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 32 (1,355,450) (1,620,162) (426,153) (567,109)

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 2,671,236 2,592,925 (257,772) (440,120)

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,886,819 1,659,343 1,157 480

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (432,393) (410,723) (1,046) (1,079)

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการสุทธิ 33 1,454,426 1,248,620 111 (599)

กาํไรสุทธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัม�ลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 34 527,265 150,558 371,609 163,441

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 35 (3,026) 3,756,985 53 3,397

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย 12 - - 2,530,677 4,663,480

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 13 1,986,341 2,154,393 1,587,266 2,154,394

กาํไรจากการรับชาํระหนี� /ตีโอนทรัพยช์าํระหนี� 738,663 118,425 550,012 43,823

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอื�น 849,500 225,455 749,389 146,975

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 36 8,148,356 7,708,659 - -

รายไดเ้งินปันผล 145,382 308,218 55,887 186,581

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น�� 403,214 466,598 132,980 65,452

รวมรายได้จากการดําเนนิงาน 16,921,357 18,730,836 5,720,212 6,986,824

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 37 (5,737,095) (5,820,603) - -

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 11,184,262 12,910,233 5,720,212 6,986,824

ค่า�ช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น���

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนักงาน 2,051,760 1,886,934 199,787 179,318

ค่าตอบแทนกรรมการ 38 87,349 82,709 47,869 48,693

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคาร�ส�านที�และอุปกร�์ 272,845 244,765 30,328 24,164

ค่าภาษีอากร 40,339 20,889 17,797 3,298

ค่าใชจ้่ายอื�น 690,610 663,902 56,809 60,457

รวมค่า�ช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น�� 3,142,903 2,899,199 352,590 315,930

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดข��น�(โอนกลับ) 39 482,865 606,102 75,219 (28,068)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,558,494 9,404,932 5,292,403 6,698,962

ภาษีเงินได้ 19.2 (836,219) (1,556,690) (5,223) (29,932)

กาํไรสําหรับปี 6,722,275 7,848,242 5,287,180 6,669,030

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับป� สิ�นสุดวันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการท���ัด�ร��ภทรายการให���ข�าไ�ไ��ใน

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี�

   ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (45,606) (38,669) (625) 1,009

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) - - (20,662) (16,505)

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) (190,582) 10,034 (189,970) 10,034

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ขาดทุน) 9,121 7,734 125 (202)

(227,067) (20,901) (211,132) (5,664)

รายการท��ไ���ัด�ร��ภทรายการให���ข�าไ�ไ��ใน

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนด

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (161,520) (1,392,658) 33,685 (708,346)

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) - - (73,854) (360,800)

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (ขาดทุน) 128,454 (121,071) 126,594 (121,071)

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 47,937 73,781 11,189 12,371

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ขาดทุน) 9,360 157,156 (8,854) 41,915

24,231 (1,282,792) 88,760 (1,135,931)

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น�(ขาดทุน) (202,836) (1,303,693) (122,372) (1,141,595)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,519,439 6,544,549 5,164,808 5,527,435

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของบริษทั� 5,287,180 6,669,030 5,287,180 6,669,030

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,435,095 1,179,212

6,722,275 7,848,242

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทั� 5,164,808 5,527,435 5,164,808 5,527,435

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,354,631 1,017,114

6,519,439 6,544,549

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 40

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น) 5.04 6.26 5.04 6.26

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 5.04 6.26 5.04 6.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับ�� สิ�นสุดวันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,558,494 9,404,932 5,292,403 6,698,962

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย - - (2,530,677) (4,663,480)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,986,341) (2,154,393) (1,587,266) (2,154,394)

   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 228,110 195,264 30,872 23,285

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (โอนกลบั) 482,865 606,102 75,219 (28,068)

   ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (8,867) 45,350 8,797 22,391

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (771,301) (73,075) (765,961) (5,125)

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ์ื�นลดลง (18,616) (8,716) - (363)

   กาํไรและดอกเบี�ยรับจากการโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี� (206) (2,733) - -

   กาํไรจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน (137,731) (37,824) (59,325) (154,233)

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 918 3,537 (1,316) -

   รายไดค้า้งรับอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) (104,746) 20,237 26,691 (28,559)

5,242,579 7,998,681 489,437 (289,584)

   รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (2,671,236) (2,592,925) 257,772 440,120

รายไดเ้งินปันผล (145,382) (308,218) (55,887) (186,581)

   เงินสดรับดอกเบี�ยจากการดาํเนินงาน 3,841,100 3,916,642 137,462 58,297

   เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจากการดาํเนินงาน (262,534) (207,427) - -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,215,688) (1,753,599) (7,325) (3,880)

กํา�รจากการดําเนินงานก่อนการเ�ล��ยนแ�ลง�น

���สินทรั�ย�และหน��สินดําเนินงาน 4,788,839 7,053,154 821,459 18,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับป� สิ�นสุดวันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน (1,134,647) (413,528) (1,175,945) (142,065)

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (102,887) (132,689) - -

   สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 634,560 2,646,100 851,224 2,130,143

   เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� (5,975,270) 2,656,163 (3,952,383) 41,121

ทรัพยสิ์นรอการขาย 799,358 837,045 63,766 13,428

   ลูกหนี�จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ 404,234 1,330,336 - 764,570

   สินทรัพยอ์ื�น 557,598 2,420,152 18,760 5,016

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 2,671,949 (2,347,168) - -

   หนี� สินอนุพนัธ์ 3,437 (32,297) - -

   เจา้หนี� จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ (819,437) 1,135,245 - (193,902)

   หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (816,774) (864,525) - -

   หนี� สินอื�น (479,076) (996,057) (516,154) (36,317)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 531,884 13,291,931 (3,889,273) 2,600,366

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 7,780,644 11,974,493 6,842,813 10,020,095

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (4,206,014) (1,475,340) (3,913,511) (1,666,992)

เงินสดรับจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 1,125,525 5,199,352

เงินสดรับดอกเบี�ย 204,084 177,352 11,275 9,600

เงินสดรับเงินปันผล 1,064,403 662,241 2,420,859 3,914,027

เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (219,196) (95,321) (5,040) (1,046)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,840 2,005 2,233 489

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 4,627,761 11,245,430 6,484,154 17,475,525

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับ�� สิ�นสุดวันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,558,494 9,404,932 5,292,403 6,698,962

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ย - - (2,530,677) (4,663,480)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,986,341) (2,154,393) (1,587,266) (2,154,394)

   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 228,110 195,264 30,872 23,285

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (โอนกลบั) 482,865 606,102 75,219 (28,068)

   ประมาณการหนี� สินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (8,867) 45,350 8,797 22,391

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (771,301) (73,075) (765,961) (5,125)

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ์ื�นลดลง (18,616) (8,716) - (363)

   กาํไรและดอกเบี�ยรับจากการโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี� (206) (2,733) - -

   กาํไรจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน (137,731) (37,824) (59,325) (154,233)

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 918 3,537 (1,316) -

   รายไดค้า้งรับอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) (104,746) 20,237 26,691 (28,559)

5,242,579 7,998,681 489,437 (289,584)

   รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (2,671,236) (2,592,925) 257,772 440,120

รายไดเ้งินปันผล (145,382) (308,218) (55,887) (186,581)

   เงินสดรับดอกเบี�ยจากการดาํเนินงาน 3,841,100 3,916,642 137,462 58,297

   เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจากการดาํเนินงาน (262,534) (207,427) - -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,215,688) (1,753,599) (7,325) (3,880)

กํา�รจากการดําเนินงานก่อนการเ�ล��ยนแ�ลง�น

���สินทรั�ย�และหน��สินดําเนินงาน 4,788,839 7,053,154 821,459 18,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับป� สิ�นสุดวันท���31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน (1,134,647) (413,528) (1,175,945) (142,065)

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (102,887) (132,689) - -

   สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 634,560 2,646,100 851,224 2,130,143

   เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� (5,975,270) 2,656,163 (3,952,383) 41,121

ทรัพยสิ์นรอการขาย 799,358 837,045 63,766 13,428

   ลูกหนี�จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ 404,234 1,330,336 - 764,570

   สินทรัพยอ์ื�น 557,598 2,420,152 18,760 5,016

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 2,671,949 (2,347,168) - -

   หนี� สินอนุพนัธ์ 3,437 (32,297) - -

   เจา้หนี� จากการซื�อขายหลกัทรัพย์ (819,437) 1,135,245 - (193,902)

   หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (816,774) (864,525) - -

   หนี� สินอื�น (479,076) (996,057) (516,154) (36,317)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 531,884 13,291,931 (3,889,273) 2,600,366

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 7,780,644 11,974,493 6,842,813 10,020,095

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (4,206,014) (1,475,340) (3,913,511) (1,666,992)

เงินสดรับจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 1,125,525 5,199,352

เงินสดรับดอกเบี�ย 204,084 177,352 11,275 9,600

เงินสดรับเงินปันผล 1,064,403 662,241 2,420,859 3,914,027

เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (219,196) (95,321) (5,040) (1,046)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,840 2,005 2,233 489

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 4,627,761 11,245,430 6,484,154 17,475,525

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ืม 7,485,988 18,161,956 995,310 -

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ืม (7,065,268) (29,055,368) - (6,900,000)

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยตราสารหนี�ที�ออกและเงินกูย้ืม (1,103,215) (1,427,775) (422,300) (570,126)

เงินสดจ่ายซื�อหุ้นทุนซื�อคืน - (4,863,089) - (4,863,089)

เงินสดค่าหุ้นรับจากผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ�มทุนของบริษทัยอ่ย - 934,402 - -

เงินสดจ่ายคืนผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (167) (648) - -

เงินปันผลจ่าย (3,144,513) (7,726,804) (3,144,513) (7,726,804)

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (118,106) (108,796) (23,378) (15,872)

เงินปันผลจ่ายส่วน�ดเ้สียที��ม่มีอาํนาจควบคุม (1,212,358) (451,738) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,157,639) (24,537,860) (2,594,881) (20,075,891)

เงินสดเ�ิ�มข��น�(ลดลง) สุทธิ 2,006 (499) - -

เงินสด ณ วันต้นปี 2,471 2,970 - -

เงินสด ณ วนัปลายปี 4,477 2,471 - -

ข้อมูลเ�ิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนี� เงินให้สินเชื�อ 653,517 689,984 - -

   เจา้หนี� จากการซื�อทรัพยสิ์น 100,557 1,586 - -

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 71,374 52,852 40,378 3,900

   โอนเงินลงทุนที�ถือ�วเ้พื�อรายยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - 39,008 - 39,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ   

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company)  ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              
ในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  ธุรกิจหลักทรัพย ์               
ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่ง
ต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1    งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
รูปแบบของงบการเงินท่ีก าหนดโดย ธปท. เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์
และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากธุรกิจหลกั
ของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ   

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company)  ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              
ในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  ธุรกิจหลักทรัพย ์               
ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้มีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่ง
ต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1    งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
รูปแบบของงบการเงินท่ีก าหนดโดย ธปท. เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์
และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากธุรกิจหลกั
ของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 
ประเภทธุรกิจ 

อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 

 31 ธนัวาคม    
2564 

31 ธนัวาคม    
2563 

31 ธนัวาคม    
2564 

31 ธนัวาคม    
2563 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง      
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 100.00 100.00 - - 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 
ประกนัชีวิต 100.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัชีวิต/ 
ประกนัวินาศภยั 

100.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั บริการ 100.00 51.00 - - 
บริษทั ธนชาต พลสั จ ากดั ธุรกิจให้กูย้ืมเงิน 100.00 - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
99.99 99.99 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 99.98 99.98 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 อยูร่ะหว่างช าระบญัชี 99.80 99.80 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
83.44 83.44 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.96 50.96 - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั 50.96 50.96 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม      
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 3.77 3.13 56.39 55.73 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั อยูร่ะหว่างช าระบญัชี - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส 
จ ากดั 

บริการ - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

อยูร่ะหว่างช าระบญัชี - - 100.00 100.00 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส 
จ ากดั  

บริการ - - 100.00 100.00 

บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั 

นายหนา้ประกนัชีวิต/
ประกนัวินาศภยั 

- - 60.16 58.86 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 

 สินทรัพยร์วม ส าหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,679 6,852 1,692 1,333 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,866 14,855 2,332 2,286 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 6,350 6,883 278 (149) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 48,646 47,998 2,927 2,940 

ค) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับหรือ            
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรม          
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ง) บริษทัฯจัดท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทั้ งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ านาจ           
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

จ) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้ นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ และในกรณีท่ีใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั บริษทัฯไดป้รับปรุงผลกระทบ
แลว้  

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมน้ีแลว้ เงินลงทุนในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ดักบัส่วนของเจา้ของ
ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ   
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

196



 

3 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงรวมอยู่ใน          
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ               
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                  
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                            
1 มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว                
และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
แนวทางในหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอยา่งย ัง่ยืน) หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ี
ธปท. ก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้การก ากบัดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ 
ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ีเขา้ตามลกัษณะซ่ึงครอบคลุม
ถึงลูกหน้ีทุกประเภท คือ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกหน้ีรายย่อย 
ดงัน้ี 

ก) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีเป็นการก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระหน้ี
ของลูกหน้ีท่ีมากกวา่การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีในขอ้ตกลง
หรือสัญญาใหม่ไวช้ดัเจน และพิจารณาแลว้เห็นวา่ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระ
เงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ได้ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

198



 

5 

3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                            
1 มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว                
และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
แนวทางในหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอยา่งย ัง่ยืน) หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ี
ธปท. ก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้การก ากบัดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ 
ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ีเขา้ตามลกัษณะซ่ึงครอบคลุม
ถึงลูกหน้ีทุกประเภท คือ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกหน้ีรายย่อย 
ดงัน้ี 

ก) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีเป็นการก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระหน้ี
ของลูกหน้ีท่ีมากกวา่การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไข 
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- การให้สินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถด าเนินธุรกิจ                 
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสามารถจดัเป็นชั้น Performing หรือ Stage 1              
ได้ทนัทีหากพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีตามขอ้ตกลง
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- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing 
หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจ านวนวนัคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีเกินกวา่ 30 วนั หรือ                   
1 เดือน นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 
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การช าระหน้ี การให้ระยะเวลาปลอดหน้ีเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย หรือการปรับหน้ีจากระยะสั้นเป็น                     
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ค) ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้  
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จากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 17/2563 ลงวนัท่ี                   
16 เมษายน 2563ได ้

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัหากกลุ่มบริษัท          
น าแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมาใช ้
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ    
บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯได้ทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในการบนัทึกบัญชีเงินลงทุน                   
ในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็น
วิธีส่วนไดเ้สีย  

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษทัฯได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ตามวิธีส่วนไดเ้สียมาตั้งแต่อดีต ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 2563 แสดงไวใ้น
หัวขอ้ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม”                 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  และการเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง (6,320) (7,333) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1,028 (660) 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (2,062) (5,035) 
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของลดลง (3,230) (2,958) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                         

31 ธนัวาคม 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก าไรหรือขาดทุน  
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 454 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น 4,664 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - บริษทัร่วมและการร่วมคา้เพ่ิมขึ้น 2,154 
รายไดเ้งินปันผลลดลง (3,727) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ในบริษทัยอ่ยลดลง (377) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง (111) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ขึน้  3,057 
ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  
ก าไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาทต่อหุ้น) 3.33 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดเพ่ิมขึ้น  (บาทต่อหุ้น) 3.33 
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นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลให้ก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2564  เพิ่มขึ้ น 1,703 ล้านบาท  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง 158               
ลา้นบาท และก าไรต่อหุน้เพิ่มขึ้น 1.62 บาท  

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ - รายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 เงินใหสิ้นเช่ือตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 

บริษทัย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอตัราผลตอบแทน              
ท่ีแท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณจากมูลค่าตามบัญชี
ขั้นตน้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงคืออตัราท่ีใช้คิดลด
ประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยค านึงถึง
ส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัย่อยรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น 
(ยอดหน้ีคงค้างสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) หากต่อมาสินทรัพย์ทาง
การเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว บริษทัย่อยจะค านวณรายได้ดอกเบ้ียบนมูลค่าตามบัญชี
ดงัเดิม 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงินจะถูกรับรู้โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า
ซ้ือและเช่าการเงินตลอดอายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพจากราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความ
เส่ียงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตค านวณจากอตัราท่ีใช้ในการคิดลดประมาณ 
การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ได้ราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตมาพัฒนาขึ้นเป็นแบบจ าลอง โดยมีข้อสันนิษฐานว่า
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้นได้ตัดรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและ          
บริษทัย่อยยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นก าไรจากการรับช าระหน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากเงินให้สินเช่ือตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น (ยอด
หน้ีคงคา้งสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ จะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชีดงัเดิม 

ข)     ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้                
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

202
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตค านวณจากอตัราท่ีใช้ในการคิดลดประมาณ 
การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ได้ราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตมาพัฒนาขึ้นเป็นแบบจ าลอง โดยมีขอ้สันนิษฐานว่า
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้ นได้ตัดรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและ          
บริษทัย่อยยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นก าไรจากการรับช าระหน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากเงินให้สินเช่ือตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้า
ซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น (ยอด
หน้ีคงคา้งสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ จะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชีดงัเดิม 

ข)     ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้                
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

203
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือ
หลกัทรัพย ์เม่ือเงินใหกู้ย้มืถกูพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัยอ่ยจะค านวณรายไดด้อกเบ้ีย
โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของเงินให้กู ้ยืม หากเงินให้กู ้ยืมเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้าน
เครดิตแลว้ บริษทัฯจะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม  

จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ ์

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฉ) รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีได้รวมค านวณเป็น
ส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 สัญญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้อาประกันภยัถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบังคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกันภยั ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สัญญาประกนัชีวิต 

เบ้ียประกันชีวิตบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัในกรมธรรม์หลงัจากหักเบ้ียประกันภยัต่อ
และส่งคืน และส าหรับกรมธรรมต์่ออายุจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือถึงก าหนดช าระเฉพาะเบ้ียประกนัของ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี 
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ซ) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ย ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอนุพนัธ์ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและอนุพนัธ์ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฌ) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่าบ าเหน็จส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตัราดอกบ้ียท่ีแท้จริง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียได ้               
คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้ นจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร
แสตมป์) จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอด
อายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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ซ) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ย ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอนุพนัธ์ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและอนุพนัธ์ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฌ) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่าบ าเหน็จส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตัราดอกบ้ียท่ีแท้จริง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียได ้               
คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้ นจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร
แสตมป์) จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอด
อายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 

 คา่ธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

205
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 

12 

ง) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

 ในกรณีท่ีเป็นการเอาประกันภยัต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า 
โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

จ) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกันภยัต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บรายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดง
ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของ
งวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี หักดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหัก
ดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และในส่วนของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับ
ประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัภยัต่อตามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้ 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

          ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบก าหนดตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

ฉ) ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

 ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 ในกรณีท่ีเป็นค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจ่ายส าหรับการรับประกันภัยท่ีมีอายุการคุ ้มครองเกิน 1 ปี               
จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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5.3 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกหรือวนัท่ีไดม้า โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่าย
ช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

ข) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่จะจ าหน่าย โดยจะ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน ส่วนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นและดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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ค) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าให้เกิดกระแส             
เงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนด                   
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ (Trade date) 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ถา้มี) 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

           เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีตั้งใจจะถือไวเ้พื่อคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภท
ในภายหลงัได ้การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร 

           ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

           ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม   
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ข) สินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิไดถื้อไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์
อาจมีความผนัผวนของราคาต ่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดั
ประเภทในภายหลงัได้ การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร นอกจากน้ี  บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และโครงส ร้างพื้ น ฐาน  (REIT และ  Infrastructure Trust) กองทุ น รวมโครงส ร้างพื้ น ฐาน 
(Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(Property Fund) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพ
บญัชี เร่ือง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดทะเบียนและจดัตั้งในประเทศไทย  

           ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก  ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

           ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม   

 นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด  ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดค านวณโดยใช้มูลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book 
Value) ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหน้ีภาคเอกชน ค านวณ
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 
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รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ในก าไรสะสม บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธี  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เงินปันผล
ดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เม่ือโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมี
การเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีใหม่ โดยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
โอนเปล่ียนประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภท 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียน้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามอตัราส่วนการลงทุน  

5.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับ
ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพมาจากสถาบัน
การเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยตน้ทุนของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา หมายถึง เงินท่ีจ่ายซ้ือ              
(มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซ้ือ)  

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ี
น าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผ่อนช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 

5.6 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน และตอ้งรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นเป็นการโอนกลับการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน                   
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีเคยรับรู้ในอดีต  

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี) โดยบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจดักลุ่มจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพมาจากสถาบัน
การเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยตน้ทุนของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา หมายถึง เงินท่ีจ่ายซ้ือ              
(มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซ้ือ)  

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ี
น าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผ่อนช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 

5.6 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน และตอ้งรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นเป็นการโอนกลับการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน                   
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีเคยรับรู้ในอดีต  

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี) โดยบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจดักลุ่มจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 
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 กลุ่มท่ี 1: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากบัผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นภายใน 12 เดือนข้างหน้า และส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี
ระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกว่า 12 เดือน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัตามสัญญา
ท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

  กลุ่มท่ี  2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under- 
Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแตก่ารรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน  

  กลุ่มท่ี 3: สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยบริษทัฯและ 
บริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงของ
การผิดสัญญาท่ีจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนั้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อย
และขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑใ์นการประเมินการลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของลูกหน้ี เช่น ลูกหน้ีคา้ง
ช าระเกินกว่า 30 วนั และในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับจากวนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินก็ได ้  
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 สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต  เม่ือเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ห น่ึงหรือ                    
หลายเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูส่ัญญา โดยหลกัฐานท่ี
แสดงวา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่า
ผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่ หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   

 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และ
ประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเหมือน
ท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้  

 เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา
เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั
หรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้น
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและไม่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง
น ้ าหนักตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี
คาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม 
ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสัญญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตได้
ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและ
การพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์  (ทั้ ง
สถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้ น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst 
scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์             
มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์
เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นยงัรวมถึงส่วนเพิ่ม
จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) 
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 สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต  เม่ือเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ห น่ึงหรือ                    
หลายเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูส่ัญญา โดยหลกัฐานท่ี
แสดงวา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่า
ผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่ หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   

 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และ
ประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเหมือน
ท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้  

 เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา
เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั
หรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้น
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและไม่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง
น ้ าหนักตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี
คาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม 
ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสัญญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตได้
ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและ
การพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์  (ทั้ ง
สถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้ น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst 
scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์             
มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์
เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นยงัรวมถึงส่วนเพิ่ม
จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) 
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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออก
จากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั บริษทัย่อยจะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วย
ขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดน้ าแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาถือปฏิบติัส าหรับลูกหน้ีท่ีเขา้มาตรการช่วยเหลือตาม
หนงัสือเวียนของ ธปท. มาใชป้ระกอบการพิจารณาในการจดักลุ่ม (Stage) และการกนัส ารองของลูกหน้ีเงิน
ใหสิ้นเช่ือดว้ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.8 

5.7 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับโครงสร้างหนี้ 

เม่ือมีการเจรจาต่อรองหรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ีของสินทรัพย์
ทางการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยู่ถูกแทนท่ีดว้ยสินทรัพยท์างการเงินใหม่ เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบ
ปัญหาทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินวา่ควรตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว
ออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ท าให้มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะค านวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุน  

-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้ตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี  จะถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัท่ี
ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ีจดั
ประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Stage 2) 
ต่อไปจนกวา่ลูกหน้ีจะสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกวา่ หรือหากเป็นลูกหน้ีท่ีเดิมถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ยงัคงตอ้งจดัประเภทลูกหน้ีตามเดิมไปตลอดจนกว่าลูกหน้ีราย
ดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 3 
งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าจึงจะสามารถจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
เพิ่มอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) ได้ และหากต่อมาลูกหน้ีสามารถจ่ายช าระตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัอีกเป็นระยะเวลา 9 เดือน หรือ 9 งวดการช าระเงิน จึงจะสามารถ
จดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) ได ้และ
หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีเข้าเง่ือนไขการตัดรายการ สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 
ไดท้นัที 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยไดใ้ห้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ในหนังสือเวียนของ ธปท. บริษทั
ยอ่ยจะไม่ไดพ้ิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระเขา้เกณฑก์ารตดัรายการหรือไม่ แต่หากเห็นว่า
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ บริษทัย่อยจะใช้อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และ
รับรู้รายได้ดอกเบ้ียดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่ และสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงเวลาท่ี
พกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.8 
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หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ีจดั
ประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Stage 2) 
ต่อไปจนกวา่ลูกหน้ีจะสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกวา่ หรือหากเป็นลูกหน้ีท่ีเดิมถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ยงัคงตอ้งจดัประเภทลูกหน้ีตามเดิมไปตลอดจนกว่าลูกหน้ีราย
ดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ 3 
งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าจึงจะสามารถจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
เพิ่มอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) ได้ และหากต่อมาลูกหน้ีสามารถจ่ายช าระตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัอีกเป็นระยะเวลา 9 เดือน หรือ 9 งวดการช าระเงิน จึงจะสามารถ
จดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) ได ้และ
หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีเข้าเง่ือนไขการตัดรายการ สินทรัพย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 
ไดท้นัที 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยไดใ้ห้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ในหนังสือเวียนของ ธปท. บริษทั
ยอ่ยจะไม่ไดพ้ิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระเขา้เกณฑก์ารตดัรายการหรือไม่ แต่หากเห็นว่า
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ บริษทัย่อยจะใช้อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และ
รับรู้รายได้ดอกเบ้ียดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่ และสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงเวลาท่ี
พกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.8 
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5.8 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกจิการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

ในระหว่างปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญ ชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. 
ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใด
ตามท่ี ธปท. ก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 หรือจนกวา่ ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลง และให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดย
ให้ถือปฏิบัติกับลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมี
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

-  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
-  ลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหน้ี 

ดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

โดยบริษทัย่อยไดเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท.  
และส าหรับลูกหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท. สามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีได้
ดงัน้ี 

-  การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัยอ่ยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์
ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้โดย
ไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลักษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียน
ของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 
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-  การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัย่อยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้น Performing ได ้
หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 
งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

-  น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ ธปท. ตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนฉบบัดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น 
Stage 2  

-   หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือ ท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม
ไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัยอ่ยสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริงท่ีค านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงส ร้างหน้ีได ้               
และบริษทัย่อยสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
ค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

-  ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตามวิธีการทั่วไป บริษัทย่อยสามารถ
พิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้าหนกัท่ี
นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต  

นอกจากน้ี ธปท. ไดอ้อกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะท่ี 2             
ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 และหนังสือเวียนท่ี ธปท. กปน.ว. 480/2564 เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 3               
ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติม  

เน่ืองจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบและ                    
ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชีน้ี โดยลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 14.2 

5.9 การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนด
ของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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-  การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัย่อยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้น Performing ได ้
หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 
งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

-  น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ ธปท. ตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนฉบบัดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น 
Stage 2  

-   หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือ ท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม
ไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัยอ่ยสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริงท่ีค านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงส ร้างหน้ีได ้               
และบริษทัย่อยสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
ค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

-  ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตามวิธีการทั่วไป บริษัทย่อยสามารถ
พิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้าหนกัท่ี
นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต  

นอกจากน้ี ธปท. ไดอ้อกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะท่ี 2             
ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 และหนังสือเวียนท่ี ธปท. กปน.ว. 480/2564 เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะท่ี 3               
ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติม  

เน่ืองจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบและ                    
ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชีน้ี โดยลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินขอ้ 14.2 

5.9 การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนด
ของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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5.10 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินและวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน          
ตราสารอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

5.11 การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริการในฐานะเป็นตัวแทนหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยืมมาซ่ึงไดน้ าไปให้ยมืต่อเป็น “เจา้หน้ีธุรกรรมการ
ยมืและใหย้มืหลกัทรัพย”์ และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซ่ึ์งน าไปให้ลูกคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและ
ให้ยืมหลกัทรัพย”์ ณ วนัท่ีเกิดรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทั
ย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหน้ีและลูกหน้ีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยค านวณจากราคาเสนอขาย
ล่าสุดของวนัท าการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าว
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี บริษัทย่อยบันทึกเงินสดท่ีน าไปวางเป็นหลักประกันในบัญชี 
“ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั” และเงินสดรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “เจา้หน้ีทรัพยสิ์นท่ีรับเป็นประกนั” 
ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมื 

5.12 ลูกหนี/้เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทั้งน้ี รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านักหักบญัชีใน
การท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 

5.13 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ของบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัย่อยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนท่ี
ไม่มีภาระค ้าประกันออกทั้งด้านสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ท่ีเป็นของบริษทัย่อย
เท่านั้น 
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5.14 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหน้ี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบกบัการพิจารณา
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) 
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ี ดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ี ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเส่ือมราคา อาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า            
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        15 - 20 ปี  

บริษัทฯและบริษทัย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า 
หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดง
สินทรัพย์ดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้ งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อยา่งมีสาระส าคญั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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5.14 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหน้ี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบกบัการพิจารณา
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) 
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ี ดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ี ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเส่ือมราคา อาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า            
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        15 - 20 ปี  

บริษัทฯและบริษทัย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า 
หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดง
สินทรัพย์ดังกล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้ งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อยา่งมีสาระส าคญั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ค) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคา
ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์  5   ปี    
ยานพาหนะ   5  ปี 

ง) ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนและค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

ฉ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่มเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยท่ี์คงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 

5.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายและค่าเผื่อการด้อยค่ารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 
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5.17 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย    

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก
จ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดขึ้นกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดขึ้น ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น บริษทัย่อยจะจัด
ประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมาย
เป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้ าให้ผูรั้บประกันภยัมีความ
เส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีส าคัญ ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสญัญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกวา่สิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภยัในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความ
เส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

 บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยจดัประเภทของสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภัย               
ระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองภายใตส้ญัญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการ
ต่ออายุอัตโนมัติ  และรวมถึงสัญญาประกันภัยท่ีให้คุ ้มครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบัติ เหตุ                          
การประกนัภยัสุขภาพ การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัภยัเบ็ดเสร็จอ่ืน ๆ ท่ีมีระยะเวลาของสัญญาเกิน
กว่า 1 ปี เน่ืองจากบริษัทย่อยสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบ้ียประกันภัยหรือ
เปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาตลอดอายสุัญญาได ้
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5.17 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย    

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก
จ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดขึ้นกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดขึ้น ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น บริษทัย่อยจะจัด
ประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมาย
เป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้ าให้ผูรั้บประกันภยัมีความ
เส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีส าคัญ ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
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บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
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จนกวา่สิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
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 บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยจดัประเภทของสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภัย               
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ต่ออายุอัตโนมัติ  และรวมถึงสัญญาประกันภัยท่ีให้คุ ้มครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบัติ เหตุ                          
การประกนัภยัสุขภาพ การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัภยัเบ็ดเสร็จอ่ืน ๆ ท่ีมีระยะเวลาของสัญญาเกิน
กว่า 1 ปี เน่ืองจากบริษัทย่อยสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบ้ียประกันภัยหรือ
เปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาตลอดอายสุัญญาได ้
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5.18 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ   

เบ้ียประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทย่อยบันทึก           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ส าหรับกรมธรรมป์ระเภทรายบุคคลท่ีมีมูลค่าเงินสดเกินกว่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและเกินก าหนดช าระจาก
ระยะเวลาท่ีบริษทัย่อยผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมติัจากการ
อนุมติัใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

5.19 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัยต่อ  

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (เบ้ียประกนัภยัต่อ
คา้งรับ ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ) เงินมดัจ าท่ีวางไว้
จากการรับประกันภัยต่อ และส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ โดยส ารอง
ประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึ้นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง
ของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการค านวณส ารอง
ประกนัภยั และส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้เกิดขึ้นจากการประกนัภยัต่อ 

บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการ
ด้อยค่าเกิดขึ้ น  โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินไม่ได ้
ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหน้ีคงค้างและตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ                      
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ข) หน้ีสินจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจ าท่ี             
บริษัทย่อยถือไวจ้ากการเอาประกันภัยต่อ ซ่ึงเงินคา้งจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบ้ีย
ประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  
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5.20 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย  

ก) เงินส ารองประกนัชีวิต 

เงินส ารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกันจนถึงส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคับอยู่ ซ่ึงการค านวณส ารองดังกล่าวน้ีเป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยก าหนดให้ส ารองประกันภยัตามสัญญาประกันภยัระยะยาวค านวณโดยอา้งอิงตามวิธี
ส ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เร่ืองการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้เก่ียวขอ้งกบัอตัรามรณะ 
อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ อตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขายและบริหารงาน และอตัรา 
คิดลด เป็นตน้ 

ข) ส ารองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือ
ไดรั้บการแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ประมาณการส ารองสินไหมทดแทนค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันภยัในอนาคตส าหรับ
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี
บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ๆ ผลต่างของประมาณการส ารองสินไหมทดแทนท่ี
ค านวณไดสู้งกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่
ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 
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ค) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยั
ท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ค.1) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวิธีการ ดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกันภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี)  

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้จากการเอาประกนัภยัต่อ ค านวณจากเบ้ียประกนัภยั
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โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 
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ง) ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืนตามสัญญาประกนัภยั 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่ายประกนัภยับนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขา้เง่ือนไขในกรมธรรม ์

หน้ีสินอ่ืนตามสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ยเงินค่าเบ้ียประกันภยัท่ีรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั
และเงินท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญานอกเหนือจากผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย
และบนัทึก ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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5.21 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้
แต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์
อา้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า   

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง  2 - 7 ปี 
ยานพาหนะ   1 - 5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยคา่เช่าคงท่ี  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5.22 อนุพนัธ์  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ภายหลงัการ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ค านวณจากราคาเสนอขายหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ขา้ท ารายการเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์โดยรับรู้
มูลคา่เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท าสัญญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อคา้ อนุพนัธ์จะถูก
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

บริษทัย่อยบนัทึกภาระจากสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีไวเ้พื่อคา้เป็นรายการนอกงบการเงิน และบนัทึกภาระ
จากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้                     
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาออปชั่นค านวณจากราคาท่ีใช้ช าระราคา ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของปีและมูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ค  านวณจากราคาเสนอขายหลังสุด                       
ณ ส้ินวนัท าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของ                 
ตราสารอนุพนัธ์ไม่สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายุติธรรมจะค านวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ท่ีมีอยูใ่นตลาดปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย 
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5.23 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้และบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.24 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะประเมินการด้อยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์
หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะ
สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขาย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการจะได้มาจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมี
ความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่
มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้ในกรณีสินทรัพยซ่ึ์งใช้วิธีการตีราคาใหม่ และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ใหม่ไวใ้นส่วนของเจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

5.25 หุ้นกู้อนุพันธ์ 

หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นหุ้นกู้ท่ีบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้าซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจ าหน่ายภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนท่ีขายปรับดว้ยส่วนต ่ากว่ามูลค่าของหุ้นกูท่ี้ตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นคา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

อนุพันธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใต้บัญชีสินทรัพยอ์นุพันธ์โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา่ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบ้ีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

5.26 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง 
โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ               
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธี
คดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.27 ภาษีเงินได้ 

ภาษเีงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

228
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

229
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 

36 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษัทฯและ 
บริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

5.28 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ี จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของ
เจา้ของท่ีมีสาระส าคญัทั้งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั้น ถา้บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดโ้อนหรือไม่ได้
คงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของเจา้ของท่ีมีสาระส าคญัทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินนั้น และ
บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีอ านาจควบคุม บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นต่อไปตามขอบเขตของความเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกับสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงินจะถูกตัด
รายการออกจากบญัชีเม่ือหน้ีสินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง เช่น เม่ือภาระผูกพนัท่ีระบุในสัญญาได้ส้ินสุด 
ยกเลิก หรือครบก าหนด 

5.29 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.30 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้แก่
ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีตลาด
ซ้ือขายคล่องรองรับ แต่กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีใช้อย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

6.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นขึ้ นอยู่กับแบบจ าลองท่ี
สลบัซับซ้อน การใช้ชุดขอ้มูลสมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้นของความ
เส่ียงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซ่ึงการประมาณการมีตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
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ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นขึ้ นอยู่กับแบบจ าลองท่ี
สลบัซับซ้อน การใช้ชุดขอ้มูลสมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้นของความ
เส่ียงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซ่ึงการประมาณการมีตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
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6.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว ทั้งในส่วนของมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการ
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา                 
และจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามู ลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน
อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6.7 สัญญาเช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัใน
การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั
ในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษัท
จะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

6.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.9 เงนิส ารองประกันภัย/เงินส ารองประกนัชีวิต   

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในระยะเวลาเอา
ประกันภยัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว (ประกนัชีวิต) ค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัและขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการเพื่อให้สะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลา ณ ขณะนั้น โดยขอ้สมมติ
หลกัท่ีใช้จะเก่ียวข้องกับอตัรามรณะ อตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและบริหารงาน อตัราการขาดอายุหรือ
เวนคืนกรมธรรมแ์ละอตัราคิดลด เป็นตน้ ทั้งน้ี การใชข้อ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนเงินส ารอง
ประกนัภยั ดงันั้น การปรับปรุงเงินส ารองประกนัภยัอาจมีขึ้นในอนาคต 
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6.10 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) 
ซ่ึงตอ้งใชวิ้ธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้
ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม 
เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณ
การอย่างดีท่ีสุดในขณะนั้น ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกบั
ท่ีไดป้ระมาณการไว ้

6.11 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน และอตัราการมรณะ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ี
รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.12 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน               

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 4 4 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 8,947 8,947 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 653 - - 653 
 ตราสารทุน 2,128 - - 2,128 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 206 - - 206 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 10,416 - 10,416 
 ตราสารทุน - 2,708 - 2,708 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 24 - 55,197 55,221 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 843 843 
สินทรัพยอ์ื่น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 275 275 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 105 105 
สินทรัพยอ์ื่น - อื่น ๆ - - 317 317 
หนี้สินทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 15,984 15,984 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 18 - - 18 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 34,308 34,308 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            89 - 1,175 1,264 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 220 220 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 387 387 
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7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน               

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 4 4 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 8,947 8,947 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 653 - - 653 
 ตราสารทุน 2,128 - - 2,128 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 206 - - 206 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 10,416 - 10,416 
 ตราสารทุน - 2,708 - 2,708 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 24 - 55,197 55,221 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 843 843 
สินทรัพยอ์ื่น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 275 275 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 105 105 
สินทรัพยอ์ื่น - อื่น ๆ - - 317 317 
หนี้สินทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 15,984 15,984 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 18 - - 18 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 34,308 34,308 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            89 - 1,175 1,264 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 220 220 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 387 387 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน               

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสด - - 2 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 7,812 7,812 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 2,021 - - 2,021 
 ตราสารทุน 1,336 - - 1,336 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 145 - - 145 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 19,250 43 19,293 
 ตราสารทุน - 2,357 - 2,357 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 12 - 50,239 50,251 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 
สินทรัพยอ์ื่น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 797 797 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ - - 122 122 
สินทรัพยอ์ื่น - อืน่ ๆ  - - 421 421 
หนี้สินทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - 13,312 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 33,887 33,887 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            127 - 1,956 2,083 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 243 243 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน                

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 1,348 1,348 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 251 - - 251 
 ตราสารทุน 125 - - 125 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 194 - - 194 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 247 - 247 
 ตราสารทุน - 1,614 - 1,614 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 4,722 4,722 
สินทรัพยอ์ืน่ - อื่น ๆ - - 13 13 
หนี้สินทางการเงิน     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 11,696 11,696 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 82 82 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 83 83 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน                

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 1,348 1,348 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 251 - - 251 
 ตราสารทุน 125 - - 125 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 194 - - 194 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 247 - 247 
 ตราสารทุน - 1,614 - 1,614 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 4,722 4,722 
สินทรัพยอ์ื่น - อื่น ๆ - - 13 13 
หนี้สินทางการเงิน     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 11,696 11,696 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 82 82 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 83 83 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน                

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 172 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 1,101 - - 1,101 
 ตราสารทุน 117 - - 117 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 142 - - 142 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 7,202 - 7,202 
 ตราสารทุน - 1,495 - 1,495 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 804 804 
สินทรัพยอ์ื่น - ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ - - 7 7 
สินทรัพยอ์ื่น - อื่น ๆ - - 36 36 
หนี้สินทางการเงิน     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 10,700 10,700 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 82 82 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 66 66 

8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 3,139 3,209 6,348 2,383 2,525 4,908 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,584 2,584 - 2,890 2,890 
รวม 3,139 5,793 8,932 2,383 5,415 7,798 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 14 4 18 2 15 17 
หกั: คา่เผื่อผลขาดทนุดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (3) (3) - (3) (3) 
รวม 3,153 5,794 8,947 2,385 5,427 7,812 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 1,348 - 1,348 172 - 172 
รวม 1,348 - 1,348 172 - 172 

9.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 75 78 - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 449 1,302 200 460 
หน่วยลงทนุ 129 641 51 641 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,778 1,008 - - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด               
ในประเทศ 350 328 125 117 

รวม 2,781 3,357 376 1,218 

10. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เพื่อค้าแบ่งตาม
ประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อ่ืนๆ       
    ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ - - 1,728 3 1 1,169 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ - 18 1,611 - 13 522 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 206 - - 142 - - 

รวม 206 18 3,339 145 14 1,691 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 1,348 - 1,348 172 - 172 
รวม 1,348 - 1,348 172 - 172 

9.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 75 78 - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 449 1,302 200 460 
หน่วยลงทนุ 129 641 51 641 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,778 1,008 - - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด               
ในประเทศ 350 328 125 117 

รวม 2,781 3,357 376 1,218 

10. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เพื่อค้าแบ่งตาม
ประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อ่ืนๆ       
    ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ - - 1,728 3 1 1,169 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ - 18 1,611 - 13 522 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 206 - - 142 - - 

รวม 206 18 3,339 145 14 1,691 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มูลคา่ยุติธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อ่ืนๆ       
    ใบส าคญัแสดงสิทธิ 194 - - 142 - - 

รวม 194 - - 142 - - 

11. เงินลงทุน 

11.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย/          

มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูค่าด้วยราคาทุน 
 ตัดจ าหน่าย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 43 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 

รวม - 43 - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,898 16,047 - 6,915 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,518 3,203 247 287 

รวม 10,416 19,250 247 7,202 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 244 274 31 1 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมลูค่าด้วย      

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,434 2,072 1,445 1,331 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
 ในประเทศ 274 285 169 164 

รวม 2,708 2,357 1,614 1,495 

รวม 13,124 21,650 1,861 8,697 
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11.2 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน               
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชี ดังนั้ น            
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสมแทน 
ดงัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรม             
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน             
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 
ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 390 1 (2) 
 

จ าหน่าย 5,224 173 (784) 
 

จ าหน่าย 
รวม 390 1 (2)  5,224 173 (784)  
(1) เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรม                
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน               
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มลูค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 
ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 13 - (11) 
 

จ าหน่าย 1,862 108 (499) 
 

จ าหน่าย 
รวม 13 - (11)  1,862 108 (499)  

นอกจากน้ี ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินปันผลรับจาก                     
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอีกจ านวน 99 ลา้นบาท และ 
85 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 52 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามล าดบั)            

11.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานจ านวนสองแห่ง ซ่ึงมี
มูลค่าเงินลงทุนรวมจ านวน 243 ลา้นบาท และ 272 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้ั้งค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไวแ้ลว้ทั้งจ านวน (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 30 ลา้นบาท) 
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11.2 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน               
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชี ดังนั้ น            
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสมแทน 
ดงัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรม             
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน             
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้ (1) 

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 
ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 390 1 (2) 
 

จ าหน่าย 5,224 173 (784) 
 

จ าหน่าย 
รวม 390 1 (2)  5,224 173 (784)  
(1) เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

 

มูลค่า
ยติุธรรม                
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน               
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 

มูลค่า
ยติุธรรม 
ณ วนัท่ีตดั
รายการ 

เงิน                  
ปันผลรับ 

ก าไรหรือ
ขาดทุน
สะสม                         

(สุทธิภาษี
เงินได)้  

เหตุผล           
ในการ               

ตดัรายการ 
ตราสารทุนในความตอ้งการ 

ของตลาดในประเทศ 13 - (11) 
 

จ าหน่าย 1,862 108 (499) 
 

จ าหน่าย 
รวม 13 - (11)  1,862 108 (499)  

นอกจากน้ี ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินปันผลรับจาก                     
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอีกจ านวน 99 ลา้นบาท และ 
85 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 52 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามล าดบั)            

11.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานจ านวนสองแห่ง ซ่ึงมี
มูลค่าเงินลงทุนรวมจ านวน 243 ลา้นบาท และ 272 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้ั้งค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไวแ้ลว้ทั้งจ านวน (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 30 ลา้นบาท) 
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11.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในหลักทรัพยอ่ื์น      
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ โดยแสดงตามมูลค่า
ยติุธรรมไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,337 1,277 1,329 1,270 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 162 158 162 158 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น          มูลค่าเงินลงทุน 

 ทุนช าระแลว้  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย             

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย         
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 551 468 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 12,704 12,704 100.00 100.00 12,704 12,704 6,606 5,863 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 1,000 1,000 100.00 51.00 1,081 613 975 428 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 20 20 100.00 51.00 24 10 29 12 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั 50 50 100.00 51.00 30 26 10 4 
บริษทั  ธนชาต พลสั จ ากดั 250 - 100.00 - 250 - 268 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 125 500 99.99 99.99 459 834 369 724 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 234 934 99.98 99.98 709 1,409 441 1,124 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 5 5 99.80 99.80 4 4 41 89 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 40 40 83.44 83.44 33 33 329 302 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 1,859 1,907 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 2,801 2,920 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 5,663 5,663 3.77 3.13 815 668 426 329 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      20,752 20,944 14,705 14,170 

 หกั:  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (454) (454)   

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     20,298 20,490   
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ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปล่ียนแปลงการถือหุน้/การลงทุนในบริษทัย่อย ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัซ้ือ    
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

(จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ) 15,300,000 153 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 176,985,388 668 3.13 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                       

(จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 38,651,564 39 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 63,196 1 0.03 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 74,853 1 0.02 
บริษทัยอ่ยซ้ือ    
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                        

(จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 1,661,620,700 1,062 - 

ข) บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ีไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 100,000,000 1,000 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 269,947,714 2,699 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 149,987,448 1,500 

ทั้งน้ีการรับเงินคืนทนุดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 

ค) บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั จ านวน 26 ลา้นบาท 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั จ านวน 324 ลา้นบาท และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั จ านวน 
104 ลา้นบาท 

242
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ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปล่ียนแปลงการถือหุน้/การลงทุนในบริษทัย่อย ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัซ้ือ    
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

(จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 15,300,000 153 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 176,985,388 668 3.13 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                       

(จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 38,651,564 39 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 63,196 1 0.03 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 74,853 1 0.02 
บริษทัยอ่ยซ้ือ    
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                        

(จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน) 1,661,620,700 1,062 - 

ข) บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ีไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 100,000,000 1,000 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 269,947,714 2,699 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 149,987,448 1,500 

ทั้งน้ีการรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 

ค) บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั จ านวน 26 ลา้นบาท 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั จ านวน 324 ลา้นบาท และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั จ านวน 
104 ลา้นบาท 

243
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปล่ียนแปลงการถือหุน้/การลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุน           
ตามวิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัซ้ือ    
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 49,000,000 468 49.00 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 36,376,200 147 0.64 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 980,000 14 49.00 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั 2,450,000 4 49.00 
บริษทั ธนชาต พลสั จ ากดั (บริษทัที่จดัตั้งขึ้นใหม่) 24,999,997 250 100.00 
บริษทัยอ่ยซ้ือ    
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 37,528,300 152 0.66 

ข) บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ีไดจ่้ายคืนทุนใหก้บับริษทัฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน มูลค่าเงินลงทุน 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) 
จา่ยคืนทุนโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย   
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 70,065,628 700 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 37,496,862 375 
จา่ยคืนทุนโดยไม่ไดล้ดทนุจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย   
กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - 50 

 ทั้งน้ีการรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 
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12.2  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

       ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน
บริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)             
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                                
เบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                85 (26) (2) (63) - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 1,333 1,034 1 - 508 315 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 176 (221) (46) (66) - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 1 1 1 1 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั - (1) 1 1 - - 
บริษทั  ธนชาต พลสั จ ากดั 18 - - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 44 24 - - 24 146 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 46 3,159 (2) (145) 27 2,707 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 2 26 - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 27 5 - 1 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 344 244 6 1 398 122 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 391 380 (55) (107) 455 75 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 64 39 1 - 34 8 
รวม 2,531 4,664 (95) (377) 1,446 3,373 

12.3 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ    

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย          
ส่วนไดเ้สียท่ี                   

ไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุใน 
บริษทัย่อยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งให้กบั                                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ              
ในบริษทัย่อย                               
ในระหว่างปี 

ก าไร (ขาดทุน)   
เบ็ดเสร็จอ่ืน                   
ท่ีแบ่งให้กบั                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ                  
ในบริษทัย่อย                          
ในระหว่างปี 

 
 

เงินปันผลจ่ายให้กบั
ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 1,782 1,835 324 235 5 1 382 118 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 2,696 2,809 376 366 (52) (103) 438 73 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 39.84 41.14 4,328 4,232 630 743 1 2 392 261 
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12.2  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

       ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน
บริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทัยอ่ย ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)             
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                                
เบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                85 (26) (2) (63) - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 1,333 1,034 1 - 508 315 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 176 (221) (46) (66) - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 1 1 1 1 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั - (1) 1 1 - - 
บริษทั  ธนชาต พลสั จ ากดั 18 - - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 44 24 - - 24 146 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 46 3,159 (2) (145) 27 2,707 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 2 26 - - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 27 5 - 1 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 344 244 6 1 398 122 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 391 380 (55) (107) 455 75 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 64 39 1 - 34 8 
รวม 2,531 4,664 (95) (377) 1,446 3,373 

12.3 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ    

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย          
ส่วนไดเ้สียท่ี                   

ไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุใน 
บริษทัย่อยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งให้กบั                                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ              
ในบริษทัย่อย                               
ในระหว่างปี 

ก าไร (ขาดทุน)   
เบ็ดเสร็จอ่ืน                   
ท่ีแบ่งให้กบั                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ                  
ในบริษทัยอ่ย                          
ในระหว่างปี 

 
 

เงินปันผลจ่ายให้กบั
ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 1,782 1,835 324 235 5 1 382 118 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 2,696 2,809 376 366 (52) (103) 438 73 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 39.84 41.14 4,328 4,232 630 743 1 2 392 261 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 

52 

12.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง               

จ ากดั (มหาชน) 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยร์วม 8,679 6,852 14,899 15,342 48,956 48,306 
หน้ีสินรวม 5,045 3,109 9,402 9,612 37,533 37,600 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง               

จ ากดั (มหาชน) 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 1,686 1,337 2,215 2,219 3,029 3,030 
ก าไรส าหรับปี 661 478 768 745 1,679 1,860 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ขาดทนุ) 10 3 (108) (208) 1 4 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 671 481 660 537 1,680 1,864 

สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง               

จ ากดั (มหาชน) 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 925 247 288 - 1,526 (7,047) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (145) (7) 633 (97) (13) (35) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (780) (240) (921) 97 (1,511) 7,082 

เงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ - - - - 2 - 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

13.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม        
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (1)  ธนาคาร 23.32 20.11 45,643 42,076 48,902 44,061 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                       ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 
23.32 22.42 2,085 1,704 4,049 3,943 

การร่วมค้า        
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์               
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

บริการ 
ประชาสัมพนัธ์          

ผลิตส่ือ โฆษณาต่าง ๆ 

50.00 50.00 3 3 4 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    47,731 43,783 52,955 48,007 

(1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) เปล่ียนช่ือจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม        
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 22.76 20.11 45,106 42,076 47,954 44,061 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                           ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 
21.56 22.42 4,900 4,900 3,680 3,943 

การร่วมค้า        
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์                
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

บริการ 
ประชาสัมพนัธ์         

ผลิตส่ือ โฆษณาต่าง ๆ 

50.00 50.00 3 3 4 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    50,009 46,979 51,638 48,007 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

13.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม        
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (1)  ธนาคาร 23.32 20.11 45,643 42,076 48,902 44,061 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                       ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 
23.32 22.42 2,085 1,704 4,049 3,943 

การร่วมค้า        
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์               
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

บริการ 
ประชาสัมพนัธ์          

ผลิตส่ือ โฆษณาต่าง ๆ 

50.00 50.00 3 3 4 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    47,731 43,783 52,955 48,007 

(1) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) เปล่ียนช่ือจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 

  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม        
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร 22.76 20.11 45,106 42,076 47,954 44,061 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                           ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 
21.56 22.42 4,900 4,900 3,680 3,943 

การร่วมค้า        
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์                
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

บริการ 
ประชาสัมพนัธ์         

ผลิตส่ือ โฆษณาต่าง ๆ 

50.00 50.00 3 3 4 3 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    50,009 46,979 51,638 48,007 
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 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดท้ยอยซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวนประมาณ  
15 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 32 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 และในเดือนกนัยายน 
2563 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มเติมจ านวนประมาณ 50 ลา้นหุ้น และบริษทัฯ
ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ลดลงเหลือร้อยละ 20.11            
ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ บริษทัฯไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้            
และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนท่ีบริษทัฯจ่ายซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
คิดเป็นจ านวน 2 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) 

 ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทยอยซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มเติมจ านวน 3,139 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 3,567 ลา้นบาท ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 3.21 คิดเป็นการถือหุ้นรวมร้อยละ 23.32                       
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติมจ านวน 2,602  ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 3,030 ลา้นบาท             
ท าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 คิดเป็นการถือหุ้นรวมร้อยละ 22.76) ซ่ึงในการซ้ือหุ้นเพิ่มเติม
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ 
โดยมูลค่ายุติธรรมค านวณตามสัดส่วนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายซ้ือคิดเป็นจ านวนรวม 6,472 ล้านบาท 
(อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีไดม้า) ซ่ึงส่วนของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีซ้ือท่ีสูงกว่าตน้ทุน
จ านวน 2,905 ล้านบาท ได้รับรู้เป็นก าไรจากการซ้ือในงบการเงินรวม และในขณะเดียวกันบริษทัฯและ
บริษทัย่อยไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการท่ีราคาจ่ายซ้ือในอดีตสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเคยรับรู้
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงิน  

 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดท้ยอยซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) จ านวนรวม 43 ลา้นหุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงินรวม 849 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
รวมเป็นร้อยละ 22.42 ซ่ึงในการซ้ือแต่ละคร้ังบริษทัฯได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย ์               
ท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายซ้ือคิดเป็นจ านวน                 
รวมทั้งส้ิน 445 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) และมีมูลค่าเงินลงทุนจ่ายซ้ือ           
สูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิรวมจ านวน 404 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน 
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 ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม บี เค 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 31 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 381 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.77 และขณะเดียวกัน
บริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ไดมี้การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 23.32 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.56) ซ่ึงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ                
บริษทัย่อยได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีได้มา                
โดยมูลค่ายติุธรรมตามสัดส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าคิดเป็นจ านวน 269 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี 
ณ วนัท่ีได้มา) และมีมูลค่าเงินลงทุนจ่ายซ้ือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 112 ลา้นบาท                
ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน 

 บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 ในระว่างปี 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท์ จ ากดั จ านวน 24,999 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และ
เน่ืองจากมีการลงทุนร่วมกนับริษทัฯจึงบนัทึกเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   
ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           
จากการเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สัดส่วนการถือหุ้น  
  ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  2,256 2,022 (62) 58 - - 919 194 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     (271) 132 - (169) (4) - - 160 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์        
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั              1 - - - - - - - 

รวม 1,986 2,154 (62) (111) (4) - 919 354 
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 ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม บี เค 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 31 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 381 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.77 และขณะเดียวกัน
บริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ไดมี้การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสิทธิ ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 23.32 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.56) ซ่ึงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ                
บริษทัย่อยได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีได้มา                
โดยมูลค่ายติุธรรมตามสัดส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดม้าคิดเป็นจ านวน 269 ลา้นบาท (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี 
ณ วนัท่ีได้มา) และมีมูลค่าเงินลงทุนจ่ายซ้ือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 112 ลา้นบาท                
ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน 

 บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 ในระว่างปี 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด์ แบรนด ์
แมเนจเมน้ท์ จ ากดั จ านวน 24,999 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และ
เน่ืองจากมีการลงทุนร่วมกนับริษทัฯจึงบนัทึกเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   
ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           
จากการเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สัดส่วนการถือหุ้น  
  ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  2,256 2,022 (62) 58 - - 919 194 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     (271) 132 - (169) (4) - - 160 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์        
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั              1 - - - - - - - 

รวม 1,986 2,154 (62) (111) (4) - 919 354 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   
ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน           
จากการเปลี่ยนแปลง        

 

  ส่วนแบ่ง สดัส่วนการถือหุ้น  
  ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัยอ่ยของ  

 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) บริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม         
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  1,844 2,022 (62) 58 - - 919 194 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)                                     (258) 132 (1) (169) (4) - - 160 
การร่วมค้า         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์        
แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั              1 - - - - - - - 

รวม 1,587 2,154 (63) (111) (4) - 919 354 

13.3   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม   

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต                       

จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 
 31 ธนัวาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน     

2564 (1) 
30 กนัยายน  

2563 (1) 
สินทรัพยร์วม 1,759,181 1,808,332 59,632 60,253 
หน้ีสินรวม (1,548,345) (1,603,582) (35,677) (36,547) 
รายการอืน่ในส่วนทนุของบริษทัร่วม (209) (87) 192 125 

สินทรัพย ์- สุทธิ 210,627 204,663 24,147 23,831 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)               23.32               20.11               23.32               22.42 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการ 
ในสินทรัพย ์- สุทธิ 49,118 41,156 5,631 5,342 

การตดัรายการระหว่างกนั - - (2,150) (1,855) 
คา่ความนิยม - 2,905 568 456 
อื่น (216) - - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย                        
ของกิจการในบริษทัร่วม 48,902 44,061 4,049 3,943 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต                        

จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 ส าหรับปีส้ินสุด                                          
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุด                                              
วนัท่ี 30 กนัยายน (1) 

 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 82,718 92,653 8,420 9,978 
ก าไรส าหรับปี 10,474 10,112 (380) 1,174 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี 
(ขาดทนุ) (274) 310 528 (3,783) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
(ขาดทนุ) 10,200 10,422 70 (2,609) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนได้เสียอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
30 กนัยายน 2564 หลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารเห็นว่าผลก าไรส าหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญั
จากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเป็นบริษัท                       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 33,117 20,941 32,328 20,941 
บมจ. เอม็ บี  เค  5,505 4,749 5,091 4,749 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทยธนชาต                        

จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 ส าหรับปีส้ินสุด                                          
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุด                                              
วนัท่ี 30 กนัยายน (1) 

 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 82,718 92,653 8,420 9,978 
ก าไรส าหรับปี 10,474 10,112 (380) 1,174 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี 
(ขาดทนุ) (274) 310 528 (3,783) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
(ขาดทนุ) 10,200 10,422 70 (2,609) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนได้เสียอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
30 กนัยายน 2564 หลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารเห็นว่าผลก าไรส าหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญั
จากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเป็นบริษัท                       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต 33,117 20,941 32,328 20,941 
บมจ. เอม็ บี  เค  5,505 4,749 5,091 4,749 
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14. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

14.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี     
เงินให้กูย้ืม 2,609 327 3,647 21 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,046 1,176 206 210 
ตัว๋เงินรับ 7 7 1,007 676 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 54,175 52,503 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 611 782 - - 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (5,387) (5,306) - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ (132) - (11) - 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีสุทธิจากรายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 52,929 49,489 4,849 907 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 153 84 46 21 
รวมเงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิจาก
รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 53,082 49,573 4,895 928 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,615) (2,337) (173) (124) 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 50,467 47,236 4,722 804 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินให้กูย้ืมเพือ่ซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,730 3,003 - - 
ลูกหน้ีอื่น 24 17 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,754 3,020 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (5) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 4,754 3,015 - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 55,221 50,251 4,722 804 

14.2 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ีย
คา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 
 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 

 2564 2563 2564 2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 13 13 17 16 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 45 46 143 141 
บริษทัยอ่ยอื่น 46 52 115 147 
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 นอกเหนือจากลูกหน้ีท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีขา้งต้น บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าโครงการ
ช่วยเหลือลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ                 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ
เป็นจ านวนร้อยละ 3.74 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยไดมี้การเจรจากบั
ลูกหน้ีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีใหม่ได้ บริษทัย่อยจึงได้ปรับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทันที (Stage 1) จ านวนร้อยละ 
2.93 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ บริษทัย่อยคงการจดัชั้นเป็น
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) เพื่อติดตามความสามารถในการช าระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ให้ได้
ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกว่า จ านวนร้อยละ 0.44 ของลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซ้ือ และอีกร้อยละ 0.37 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัย่อยให้พกัช าระเงินตน้ ซ่ึงบริษทั
ยอ่ยคงการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีกลุม่น้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

14.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 49,670 247 43,987 183 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,084 689 5,829 643 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 1,887 1,005 1,528 857 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 1,195 674 1,249 659 

รวม 57,836 2,615 52,593 2,342 
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 นอกเหนือจากลูกหน้ีท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีข้างตน้ บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าโครงการ
ช่วยเหลือลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ                 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ
เป็นจ านวนร้อยละ 3.74 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยไดมี้การเจรจากบั
ลูกหน้ีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีใหม่ได้ บริษทัย่อยจึงได้ปรับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทันที (Stage 1) จ านวนร้อยละ 
2.93 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ บริษทัย่อยคงการจดัชั้นเป็น
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) เพื่อติดตามความสามารถในการช าระหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ให้ได้
ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกว่า จ านวนร้อยละ 0.44 ของลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าซ้ือ และอีกร้อยละ 0.37 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัย่อยให้พกัช าระเงินตน้ ซ่ึงบริษทั
ยอ่ยคงการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีกลุ่มน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

14.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 49,670 247 43,987 183 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,084 689 5,829 643 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 1,887 1,005 1,528 857 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 1,195 674 1,249 659 

รวม 57,836 2,615 52,593 2,342 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 4,622 31 676 7 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) - - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 22 19 22 19 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                 
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 251 123 230 98 

รวม 4,895 173 928 124 

14.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) มีลูกหน้ีภายใต้
สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์รถบรรทุกและ
รถจกัรยานยนต ์อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 
เกิน 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่
ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่
ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่
ไม่เกิน 5 ปี 

มากกว่า              
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญา 21,941 15,428 10,102 5,615 1,672 28 54,786 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,697) (1,592) (786) (269) (43) - (5,387) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขั้นต ่า        
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 19,244 13,836 9,316 5,346 1,629 28 49,399 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

      
(1,916) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่า
การเงิน - สุทธิ       47,483 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตัดจ่าย 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 
เกิน 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่
ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่
ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่
ไม่เกิน 5 ปี 

มากกว่า       
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้             
ตามสัญญา 21,618 15,365 10,143 4,921 1,218 20 53,285 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (1,059) (846) (478) (130) (1) (5,306) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขั้นต ่า        
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 18,826 14,306 9,297 4,443 1,088 19 47,979 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                   
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

      
(1,659) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่า
การเงิน - สุทธิ       46,320 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตัดจ่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อผลขาดทุน          
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ จ าแนกตามความเส่ียงดา้นเครดิตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ยอดลูกหน้ี                       
หลงัหกัรายได้
ทางการเงิน            
รอการรับรู้ 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

ยอดลูกหน้ี                       
หลงัหกัรายได้
ทางการเงิน               
รอการรับรู้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 42,452 241 

 
40,650 183 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                                 
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-performing) 5,084 689 

 
5,829 643 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,863 986 1,500 833 

รวม 49,399 1,916 47,979 1,659 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระตามสัญญา 

 ภายใน 1 ปี (1) 
เกิน 1 ปีแต่
ไม่เกิน 2 ปี 

เกิน 2 ปีแต่
ไม่เกิน 3 ปี 

เกิน 3 ปีแต่
ไม่เกิน 4 ปี 

เกิน 4 ปีแต่
ไม่เกิน 5 ปี 

มากกว่า       
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้             
ตามสัญญา 21,618 15,365 10,143 4,921 1,218 20 53,285 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (1,059) (846) (478) (130) (1) (5,306) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขั้นต ่า        
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 18,826 14,306 9,297 4,443 1,088 19 47,979 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                   
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

      
(1,659) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่า
การเงิน - สุทธิ       46,320 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตัดจ่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อผลขาดทุน          
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ จ าแนกตามความเส่ียงดา้นเครดิตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ยอดลูกหน้ี                       
หลงัหกัรายได้
ทางการเงิน            
รอการรับรู้ 

ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

ยอดลูกหน้ี                       
หลงัหกัรายได้
ทางการเงิน               
รอการรับรู้ 

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 42,452 241 

 
40,650 183 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                                 
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-performing) 5,084 689 

 
5,829 643 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,863 986 1,500 833 

รวม 49,399 1,916 47,979 1,659 
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14.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับกบั
บริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 
ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ            
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์                 
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

- 1 - 1 - 1 - - 

2. บริษทัอื่นที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน       
ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนที่        
เขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย ์

9 7 5 5 - - 5 5 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ
ผิดนดัช าระหน้ี (1) 

643 585 1,708 1,472 344 347 795 741 

(1) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่รวมลูกหนีเ้ช่าซ้ือท่ีบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ี
ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและยังคงจัดช้ันเป็นลูกหนี ้Stage 1 และ Stage 2 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนฯ            
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผิดนดัช าระหน้ี 
71 71 106 98 47 38 77 68 
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15. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต  

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                           
(สินทรัพย์) 

      

ยอดตน้ปี 3 - - - - 3 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ - - - - - - 

ยอดปลายปี 3 - - - - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่า         
ด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้ปี 1 1 272 - - 274 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า           
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (1) - (29) - - (30) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
การจดัชั้น - (1) 1 - - - 

ยอดปลายปี - - 244 - - 244 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

256



 

63 

15. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต  

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                           
(สินทรัพย์) 

      

ยอดตน้ปี 3 - - - - 3 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ - - - - - - 

ยอดปลายปี 3 - - - - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่า         
ด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้ปี 1 1 272 - - 274 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า           
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (1) - (29) - - (30) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
การจดัชั้น - (1) 1 - - - 

ยอดปลายปี - - 244 - - 244 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต  

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้ปี 183 643 857 659 - 2,342 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า           
ค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่ (131) 11 573 53 - 506 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการจดัชั้น 86 (120) 34 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 109 155 45 - - 309 
สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ - - - (38) - (38) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (239) - - (239) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - (265) - - (265) 

ยอดปลายปี 247 689 1,005 674 - 2,615 

สินทรัพย์อ่ืน        
ยอดตน้ปี - 1 977 - 36 1,014 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า           
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - (150) - - (150) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - - - - 14 14 
สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ - - - - (18) (18) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (31) - - (31) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - 265 - - 265 

ยอดปลายปี - 1 1,061 - 32 1,094 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย์)       

ยอดตน้ปี 4 - - - - 4 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - - - - (1) 

ยอดปลายปี 3 - - - - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้ปี 3 - - - - 3 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (2) 1 272 - - 271 

ยอดปลายปี 1 1 272 - - 274 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้ปี 196 700 1,787 635 - 3,318 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (223) 50 354 24 - 205 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการจดัชั้น 147 (202) 55 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 63 95 31 - - 189 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (420) - - (420) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - (950) - - (950) 
ยอดปลายปี 183 643 857 659 - 2,342 

สินทรัพย์อ่ืน        
ยอดตน้ปี - 1 49 - 35 85 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า     
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - (2) - 1 (1) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - - - - 21 21 
สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ - - - - (21) (21) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (20) - - (20) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - 950 - - 950 
ยอดปลายปี - 1 977 - 36 1,014 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified (5) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย์)       

ยอดตน้ปี 4 - - - - 4 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - - - - (1) 

ยอดปลายปี 3 - - - - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้ปี 3 - - - - 3 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ (2) 1 272 - - 271 

ยอดปลายปี 1 1 272 - - 274 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้ปี 196 700 1,787 635 - 3,318 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (223) 50 354 24 - 205 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการจดัชั้น 147 (202) 55 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 63 95 31 - - 189 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (420) - - (420) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - (950) - - (950) 
ยอดปลายปี 183 643 857 659 - 2,342 

สินทรัพย์อ่ืน        
ยอดตน้ปี - 1 49 - 35 85 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า     
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - (2) - 1 (1) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - - - - 21 21 
สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ - - - - (21) (21) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (20) - - (20) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - 950 - - 950 
ยอดปลายปี - 1 977 - 36 1,014 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     

ยอดตน้ปี 1 - - - 1 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - - 30 - 30 
ยอดปลายปี 1 - 30 - 31 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้ปี 7 - 19 98 124 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า            
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ 24 - - 25 49 

ยอดปลายปี 31 - 19 123 173 
สินทรัพย์อ่ืน      
ยอดตน้ปี - - 5 - 5 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                 
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - (3) - (3) 

ยอดปลายปี - - 2 - 2 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     

ยอดตน้ปี - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า              
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1 - - - 1 

ยอดปลายปี 1 - - - 1 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้ปี 7 - 21 127 155 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า              
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - (29) (29) 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (2) - (2) 
ยอดปลายปี 7 - 19 98 124 
สินทรัพย์อ่ืน      
ยอดตน้ปี - - 5 - 5 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า              
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - - - - 

ยอดปลายปี - - 5 - 5 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

16. ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพย ์(ประเมินราคาโดยผูป้ระเมิน
ภายนอก) และสังหาริมทรัพย ์ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์ 1,729 6 (54) 1,681 
สังหาริมทรัพย ์ 102 651 (617) 136 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์ 2,481 30 (152) 2,359 
อื่นๆ     

อสังหาริมทรัพย ์ 402 - (10) 392 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,714 687 (833) 4,568 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,660) 678 93 (889) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,054 1,365 (740) 3,679 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต  
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้ปี 7 - 21 127 155 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า              
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - (29) (29) 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (2) - (2) 
ยอดปลายปี 7 - 19 98 124 
สินทรัพย์อ่ืน      
ยอดตน้ปี - - 5 - 5 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า              
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - - - - 

ยอดปลายปี - - 5 - 5 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 

16. ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพย ์(ประเมินราคาโดยผูป้ระเมิน
ภายนอก) และสังหาริมทรัพย ์ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์ 1,729 6 (54) 1,681 
สังหาริมทรัพย ์ 102 651 (617) 136 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์ 2,481 30 (152) 2,359 
อื่นๆ     

อสังหาริมทรัพย ์ 402 - (10) 392 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,714 687 (833) 4,568 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,660) 678 93 (889) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,054 1,365 (740) 3,679 

261
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 

68 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์ 1,735 12 (18) 1,729 
สังหาริมทรัพย ์ 229 683 (810) 102 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์ 2,472 145 (136) 2,481 
อื่นๆ     
อสังหาริมทรัพย ์ 425 - (23) 402 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,861 840 (987) 4,714 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,733) (30) 103 (1,660) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,128 810 (884) 3,054 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์ 972 - (36) 936 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์ 1,624 14 (42) 1,596 
อื่นๆ      
อสังหาริมทรัพย ์ 243 - - 243 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,839 14 (78) 2,775 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,241) 714 52 (475) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 1,598 728 (26) 2,300 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์ 974 5 (7) 972 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์ 1,635 101 (112) 1,624 
อื่นๆ      
อสังหาริมทรัพย ์ 243 - - 243 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,852 106 (119) 2,839 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,246) (2) 7 (1,241) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 1,606 104 (112) 1,598 

 

69 

17. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหว่าง     
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่          
1 มกราคม 2564 32 178 497 32 4 - 441 71 1,255 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 17 - - 17 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม ่ - - 47 - 148 - 66 5 266 
โอน/จ าหน่าย - - 104 (7) (151) - (11) (8) (73) 

31 ธนัวาคม 2564 32 178 648 25 1 17 496 68 1,465 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2564 - 29 411 25 - - 85 27 577 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 9 - - 9 
โอน/จ าหน่าย - - (44) (6) - - (5) (7) (62) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - 15 52 2 - 1 98 17 185 

31 ธนัวาคม 2564 - 44 419 21 - 10 178 37 709 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2564 32 134 229 4 1 7 318 31 756 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         185 
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17. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหว่าง     
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่          
1 มกราคม 2564 32 178 497 32 4 - 441 71 1,255 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 17 - - 17 
ซ้ือเพ่ิม/สญัญาใหม ่ - - 47 - 148 - 66 5 266 
โอน/จ าหน่าย - - 104 (7) (151) - (11) (8) (73) 

31 ธนัวาคม 2564 32 178 648 25 1 17 496 68 1,465 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2564 - 29 411 25 - - 85 27 577 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 9 - - 9 
โอน/จ าหน่าย - - (44) (6) - - (5) (7) (62) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15 52 2 - 1 98 17 185 

31 ธนัวาคม 2564 - 44 419 21 - 10 178 37 709 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2564 32 134 229 4 1 7 318 31 756 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         185 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหว่าง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 32 178 544 59 3 428 29 1,273 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - (25) - - 25 - 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - 28 - 11 28 25 92 
โอน/จ าหน่าย - - (75) (2) (10) (15) (8) (110) 

31 ธนัวาคม 2563 32 178 497 32 4 441 71 1,255 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 14 460 41 - - - 515 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - (16) - - 16 - 
โอน/จ าหน่าย - - (80) (2) - (7) (8) (97) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15 31 2 - 92 19 159 

31 ธนัวาคม 2563 - 29 411 25 - 85 27 577 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 32 149 86 7 4 356 44 678 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        159 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหว่าง     
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่          
1 มกราคม 2564 23 46 60 17 - - 74 9 229 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 17 - - 17 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - 2 - - - 40 - 42 
โอน/จ าหน่าย - - - (11) - - - - (11) 
31 ธนัวาคม 2564 23 46 62 6 - 17 114 9 277 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2564 - 5 56 13 - - 13 3 90 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 9 - - 9 
โอน/จ าหน่าย - - - (10) - - - - (10) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 1 2 - 1 22 2 31 
31 ธนัวาคม 2564 - 8 57 5 - 10 35 5 120 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2564 23 38 5 1 - 7 79 4 157 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         31 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  
งาน         

ระหวา่ง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 23 46 60 20 - 74 5 228 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - - - - - 4 4 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
31 ธนัวาคม 2563 23 46 60 17 - 74 9 229 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 2 54 15 - - - 71 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 2 1 - 13 3 22 
31 ธนัวาคม 2563 - 5 56 13 - 13 3 90 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 23 41 4 4 - 61 6 139 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        22 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหว่าง     
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่          
1 มกราคม 2564 23 46 60 17 - - 74 9 229 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 17 - - 17 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - 2 - - - 40 - 42 
โอน/จ าหน่าย - - - (11) - - - - (11) 
31 ธนัวาคม 2564 23 46 62 6 - 17 114 9 277 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
1 มกราคม 2564 - 5 56 13 - - 13 3 90 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - - - 9 - - 9 
โอน/จ าหน่าย - - - (10) - - - - (10) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 1 2 - 1 22 2 31 
31 ธนัวาคม 2564 - 8 57 5 - 10 35 5 120 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2564 23 38 5 1 - 7 79 4 157 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         31 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม ่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  
งาน         

ระหวา่ง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 23 46 60 20 - 74 5 228 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - - - - - 4 4 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
31 ธนัวาคม 2563 23 46 60 17 - 74 9 229 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 2 54 15 - - - 71 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 2 1 - 13 3 22 
31 ธนัวาคม 2563 - 5 56 13 - 13 3 90 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 23 41 4 4 - 61 6 139 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        22 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ส านักงานและ
ยานพาหนะจ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แตย่งัใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 368 ล้านบาท และ 353 ล้านบาท ตามล าดับ                  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 54 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ตามรายกลุ่ม
ของสินทรัพยซ่ึ์งเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงัน้ี 

-  ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  

-  อาคารประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated replacement cost approach)                  
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวิธีรายได ้(Income approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ท่ีดิน     
ราคาทุน 12 12 3 3 

อาคาร     
ราคาทุน 183 183 45 45 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (117) (108) (37) (36) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 66 75 8 9 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              
ท่ีตีใหม่เม่ืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 6,500 - 51,000 51,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมขึ้น 
ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร 

(บาท) 5,054 - 75,000 5,054 - 75,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมขึ้น 

 

 

73 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 78 80 51 54 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 1 2 - - 
โอนออกระหว่างปี (3) (4) (2) (3) 

ยอดคงเหลือปลายปี                           
(ก่อนหกัภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง) 76 78 49 51 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก 
ตลาดตราสาร 
อนุพนัธ์ 
และอื่น ๆ  

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 
ระหว่าง 
พฒันา รวม 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 
ระหวา่ง 
พฒันา รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2564 327 8 37 372 9 - 9 
ซ้ือเพ่ิม 37 - 90 127 2 1 3 

โอน/จ าหน่าย 93 (1) (95) (3) 1 (1) - 

31 ธนัวาคม 2564 457 7 32 496 12 - 12 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
1 มกราคม 2564 200 8 - 208 8 - 8 
โอน/จ าหน่าย - (1) - (1) - - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 44 - - 44 1 - 1 

31 ธนัวาคม 2564 244 7 - 251 9 - 9 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2564 213 - 32 245 3 - 3 

อายตุดัจ าหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี -  

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี    44   1 
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ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 78 80 51 54 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 1 2 - - 
โอนออกระหว่างปี (3) (4) (2) (3) 

ยอดคงเหลือปลายปี                           
(ก่อนหกัภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง) 76 78 49 51 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก 
ตลาดตราสาร 
อนุพนัธ์ 
และอื่น ๆ  

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 
ระหว่าง 
พฒันา รวม 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 
ระหวา่ง 
พฒันา รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2564 327 8 37 372 9 - 9 
ซ้ือเพ่ิม 37 - 90 127 2 1 3 

โอน/จ าหน่าย 93 (1) (95) (3) 1 (1) - 

31 ธนัวาคม 2564 457 7 32 496 12 - 12 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
1 มกราคม 2564 200 8 - 208 8 - 8 
โอน/จ าหน่าย - (1) - (1) - - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 44 - - 44 1 - 1 

31 ธนัวาคม 2564 244 7 - 251 9 - 9 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2564 213 - 32 245 3 - 3 

อายตุดัจ าหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี -  

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี    44   1 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก           
ตลาดอนุพนัธ์              
และอืน่ ๆ  

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์

ระหว่างพฒันา รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 302 7 28 337 9 
ซ้ือเพ่ิม 13 1 44 58 - 

โอน/จ าหน่าย 12 - (35) (23) - 

31 ธนัวาคม 2563 327 8 37 372 9 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 191 7 - 198 8 
โอน/จ าหน่าย (22) - - (22) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 31 1 - 32 - 

31 ธนัวาคม 2563 200 8 - 208 8 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2563 127 - 37 164 1 

อายตุดัจ าหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    32 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัด
จ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าเป็น
จ านวนเงินประมาณ 128 ลา้นบาท และ 99 ลา้นบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ               
8 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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19. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

19.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,025 917 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (244) (226) (192) (178) 

สุทธิ 781 691 (192) (178) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทนุส าหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 640 582 58 48 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 8 7 1 (8) 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 48 57 (2) (4) 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12 11 1 (2) 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 403 375 28 32 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน/ หน้ีสินอ่ืน 1 1 - 1 

อื่น ๆ 15 7 10 (3) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี  1,127 1,040 96 64 
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19. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

19.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,025 917 - - 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี (244) (226) (192) (178) 

สุทธิ 781 691 (192) (178) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทนุส าหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 640 582 58 48 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 8 7 1 (8) 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 48 57 (2) (4) 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 12 11 1 (2) 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 403 375 28 32 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน/ หน้ีสินอ่ืน 1 1 - 1 

อื่น ๆ 15 7 10 (3) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี  1,127 1,040 96 64 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทนุส าหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรก 
      จากการให้เช่าซ้ือรอตดัจ่าย (91) (93) 2 - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (176) (195) (9) 16 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ ์ (50) (33) (17) 18 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (20) (20) - - 
อื่น ๆ (9) (8) (1) - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (346) (349) (25) 34 

สุทธิ 781 691 71 98 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      
แสดงในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (142) (139) 5 (3) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าอนุพนัธ ์ (39) (28) (11) (28) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น (10) (10) - - 
อื่น ๆ  (1) (1) 1 1 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (192) (178) (5) (30) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน 3,122 ลา้นบาท และ 4,719 ลา้นบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,449  ลา้นบาท 
และ 2,873 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจ านวน  
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ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวข้างต้นมีจ านวน 1,204 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 668 ล้านบาท ใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2565 - 2569 

19.2   ภาษีเงินได้ 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 905 1,555 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 6 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (71) (98) 5 30 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                 
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นระหว่างปี - 94 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  836 1,557 5 30 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง:      
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี                  
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (9) (8) - - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น (16) (169) 9 (42) 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 7 12 - - 

 (18) (165) 9 (42) 
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ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวข้างต้นมีจ านวน 1,204 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 668 ล้านบาท ใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565 - 2569 

19.2   ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 905 1,555 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 6 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (71) (98) 5 30 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                 
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นระหว่างปี - 94 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  836 1,557 5 30 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง:      
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี                  
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (9) (8) - - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น (16) (169) 9 (42) 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 7 12 - - 

 (18) (165) 9 (42) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบัญชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   7,558 9,405 5,292 6,699 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 1,512 1,881 1,058 1,340 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 6 - - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยท่ี                  
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ (361) (504) (769) (1,508) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในระหว่างปี (157) - (141) - 
ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้า่ยทางภาษี                           
ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดว่าจะไมไ่ดใ้ช้
ประโยชน์ทางภาษ ี(โอนกลบั) (160) 174 (143) 198 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 836 1,557 5 30 
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20.  สินทรัพย์อ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 749 670 - - 
รายไดค้า้งรับ 103 47 2 29 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 203 262 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 275 797 - - 
ค่านายหนา้จา่ยล่วงหนา้ 271 275 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 258 136 7 8 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 489 608 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 46 97 11 18 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 108 130 2 7 
ลูกหน้ีอ่ืน 40 31 5 8 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 76 36 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 47 62 - - 
เงินมดัจ า 31 31 6 4 
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,019 930 - - 

อืน่ ๆ  329 375 1 7 

รวม 4,044 4,487 34 81 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (1) (1) - - 

 คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,094) (1,014) (2) (5) 

สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 2,949 3,472 32 76 
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20.  สินทรัพย์อ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 749 670 - - 
รายไดค้า้งรับ 103 47 2 29 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 203 262 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 275 797 - - 
ค่านายหนา้จา่ยล่วงหนา้ 271 275 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 258 136 7 8 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 489 608 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 46 97 11 18 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 108 130 2 7 
ลูกหน้ีอ่ืน 40 31 5 8 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 76 36 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 47 62 - - 
เงินมดัจ า 31 31 6 4 
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,019 930 - - 

อืน่ ๆ  329 375 1 7 

รวม 4,044 4,487 34 81 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (1) (1) - - 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,094) (1,014) (2) (5) 

สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 2,949 3,472 32 76 
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21.  คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  สินทรัพยท์างการเงินจ าแนกตามการจดัชั้นไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               
ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต        
Stage 1 (1) 8,950 10,416 - 49,670 843 455 70,334 
Stage 2 (2) - - - 5,084 - 21 5,105 
Stage 3 (3) - - - 1,887 - 1,084 2,971 
POCI (4) - - - 1,195 - - 1,195 
Simplified (5) - - - - - 231 231 

รวม 8,950 10,416 - 57,836 843 1,791 79,836 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               
ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย                     
คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต        
Stage 1 (1) 7,815 19,211 43 43,987 1,247 1,084 73,387 
Stage 2 (2) - 39 - 5,829 - 31 5,899 
Stage 3 (3) - - - 1,528 - 978 2,506 
POCI (4) - - - 1,249 - - 1,249 
Simplified (5) - - - - - 261 261 

รวม 7,815 19,250 43 52,593 1,247 2,354 83,302 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
(5) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค านวณส ารองตามเกณฑ์อย่างง่าย (Simplified) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               
ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต        
Stage 1 (1) 1,348 247 - 4,622 - 13 6,230 

Stage 2 (2) - - - - - - - 

Stage 3 (3) - - - 22 - 2 24 

POCI (4) - - - 251 - - 251 

รวม 1,348 247 - 4,895 - 15 6,505 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               
ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 172 7,202 - 676 - 43 8,093 

Stage 2 (2) - - - - - - - 

Stage 3 (3) - - - 22 - 5 27 

POCI (4) - - - 230 - - 230 

รวม 172 7,202 - 928 - 48 8,350 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               
ท่ีวดัมูลค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ 

ลกูหน้ีจากการ
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต        
Stage 1 (1) 1,348 247 - 4,622 - 13 6,230 

Stage 2 (2) - - - - - - - 

Stage 3 (3) - - - 22 - 2 24 

POCI (4) - - - 251 - - 251 

รวม 1,348 247 - 4,895 - 15 6,505 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม         
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตราสารหน้ี               
ท่ีวดัมลูค่า                       

ดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

เงินให้สินเช่ือ                  
แก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ 

ลูกหน้ีจากการ
ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิต        

Stage 1 (1) 172 7,202 - 676 - 43 8,093 

Stage 2 (2) - - - - - - - 

Stage 3 (3) - - - 22 - 5 27 

POCI (4) - - - 230 - - 230 

รวม 172 7,202 - 928 - 48 8,350 

(1) Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (12-mth ECL) 
(2) Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) POCI: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ตัว๋แลกเงิน - 11,584 11,584 - 4,872 4,872 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 2,450 2,450 - 5,450 5,450 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 850 1,100 1,950 990 2,000 2,990 

รวม  850 15,134 15,984 990 12,322 13,312 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในงบการเงิน
รวมได้รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 4,400 ล้านบาท ((i) เงินกู้ยืมจ านวน  450 ล้านบาท                        
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจ านวนภายใน 3 ปีนับแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี 
และช าระดอกเบ้ียรายเดือน (ii) เงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 2,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายใน 4 ปี 
นับแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้ คิดดอกเบ้ียตามอตัราคงท่ีต่อปี และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกู้ยืมในรูป                
ของตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 1,200 ลา้นบาท และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใช้เงิน        
แต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และ (iv) เงินกู้ยืมในรูปของตั๋ว
สัญญาใช้เงินจ านวน 750 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ             
และคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี) ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (2563: รวมเงินกูย้ืม 
ของบริษทัยอ่ยจ านวน 7,440 ลา้นบาท) 
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23. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมในประเทศทั้งจ านวน
เป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 ประเภทของการ  
ปีท่ีครบ
ก าหนด  มูลค่าท่ี              จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม 

งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูยื้ม ปีท่ีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

1 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 1,000 500 500 500 500 500 500 
3 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566  5.00 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31 1,000 - 1,800 - 1,800 - - 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564  2.70 1,000 - 170 - 170 - - 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30 1,000 - 500 - 500 - - 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.50 1,000 - 610 - 610 - - 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65 1,000 - 500 - 500 - - 
10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.66 1,000 - 175 - 175 - - 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94 1,000 2,070 2,070 2,070 2,070 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.30 1,000 1,745 1,745 1,615 1,615 - - 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57 1,000 - 145 - 145 - - 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.67 1,000 - 720 - 720 - - 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.68 1,000 - 300 - 300 - - 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.99 1,000 - 700 - 700 - - 
17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96 1,000 155 155 155 155 - - 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.00 1,000 1,650 1,650 1,650 1,650 - - 
19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.10 1,000 190 190 190 190 - - 
20 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 456 - - 
21 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 554 - - 
22 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
23 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 2,000 2,000 1,470 - - 
24 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 3,439 3,439 3,439 - - 
25 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
26 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 200 200 200 - - 
27 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 1,593 1,593 1,548 - - 
28 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 700 657 657 - - 
29 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 - - 
30 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2567 2.00 1,000 3,000 - 3,000 - - - 
31 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2568 2.35 1,000 1,500 - 1,500 - - - 
32 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2564     - 10 - - 
33 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เมื่อทวง

ถาม                  
MLR-1    - 52 - - 

34 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2565                MLR-1    32 - - - 
35 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2565 

- 2566 
3.30    201 201 - - 

36 ตัว๋แลกเงิน ปี 2564 ปี 2565 0.94, 0.95    996 - 996 - 
  รวมตราสารหนี ้  

ที่ออกและ       
เงินกู้ยืม 

   
   

34,308 33,887 11,696 10,700 

276



 

83 

23. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมในประเทศทั้งจ านวน
เป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 ประเภทของการ  
ปีท่ีครบ
ก าหนด  มูลค่าท่ี              จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม 

งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูยื้ม ปีท่ีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

1 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 1,000 500 500 500 500 500 500 
3 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566  5.00 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31 1,000 - 1,800 - 1,800 - - 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564  2.70 1,000 - 170 - 170 - - 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30 1,000 - 500 - 500 - - 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.50 1,000 - 610 - 610 - - 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65 1,000 - 500 - 500 - - 
10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.66 1,000 - 175 - 175 - - 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94 1,000 2,070 2,070 2,070 2,070 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.30 1,000 1,745 1,745 1,615 1,615 - - 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57 1,000 - 145 - 145 - - 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.67 1,000 - 720 - 720 - - 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.68 1,000 - 300 - 300 - - 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.99 1,000 - 700 - 700 - - 
17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96 1,000 155 155 155 155 - - 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.00 1,000 1,650 1,650 1,650 1,650 - - 
19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 3.10 1,000 190 190 190 190 - - 
20 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 456 - - 
21 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 554 - - 
22 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
23 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 2,000 2,000 1,470 - - 
24 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 3,439 3,439 3,439 - - 
25 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
26 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 200 200 200 - - 
27 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 1,593 1,593 1,548 - - 
28 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 700 657 657 - - 
29 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 1,300 1,300 1,300 - - 
30 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2567 2.00 1,000 3,000 - 3,000 - - - 
31 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2564 ปี 2568 2.35 1,000 1,500 - 1,500 - - - 
32 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2564     - 10 - - 
33 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เมื่อทวง

ถาม                  
MLR-1    - 52 - - 

34 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ปี 2565                MLR-1    32 - - - 
35 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2565 

- 2566 
3.30    201 201 - - 

36 ตัว๋แลกเงิน ปี 2564 ปี 2565 0.94, 0.95    996 - 996 - 
  รวมตราสารหนี ้  

ที่ออกและ       
เงินกู้ยืม 

   
   

34,308 33,887 11,696 10,700 
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ตราสาร 1) ถึง 4) และ 22) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู ้              
โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

ตราสาร 5) ถึง 6), 13) ถึง 19), 24) ถึง 25) และ 27) ถึง 31) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน 
และไม่มีผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้ โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใต้ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้    
บริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

 ตราสาร 7) ถึง 12), 20), 21), 23) และ 26) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทน               
ผูถื้อหุ้นกู้ โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุน้  

24. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผลประโยชน์ระยะยาว                     
ของพนกังาน 

ประมาณการ 
ร้ือถอน  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 401 9 410 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (48) 2 (46) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 4 

ลดลงจากรายจา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง (44) - (44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 313 11 324 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลประโยชน์ระยะยาว                     
ของพนกังาน 

ประมาณการ 
ร้ือถอน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 468 - 468 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (47) 9 (38) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 - 13 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (33) - (33) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 401 9 410 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน        

ประมาณการ    
 ร้ือถอน 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 56 3 59 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (7) 2 (5) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 4 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (6) - (6) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 47 5 52 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน        

ประมาณการ    
 ร้ือถอน 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52 - 52 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (7) 3 (4) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - 18 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (7) - (7) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 56 3 59 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน        

ประมาณการ    
 ร้ือถอน 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 56 3 59 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (7) 2 (5) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 4 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (6) - (6) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 47 5 52 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน        

ประมาณการ    
 ร้ือถอน 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 52 - 52 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (7) 3 (4) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - 18 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (7) - (7) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 56 3 59 
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 401 468 56 52 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  30 39 3 4 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7 9 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลต่างจากการจ่าย                    
ช าระผลประโยชน ์ (37) (21) - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ (28) (89) (11) (12) 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (24) (3) - - 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4 18 - - 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 13 4 18 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (44) (33) (6) (7) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 313 401 47 56 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 30 ลา้นบาท และ 47 ลา้นบาท ตามล าดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 16 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั)           

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 2.28 - 2.92 1.35 - 1.99 2.32 1.68 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 4.89 - 5.00 4.79 - 5.00 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย (ขึ้นกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 19.00 0.00 - 17.00 0.00 - 19.00 0.00 - 16.00 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มขึ้ นของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2564 

 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 15 1 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมขึ้น 0.5% 14 1 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.5% 16 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2563 

 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 19 2 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมขึ้น 0.5% 18 2 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.5% 20 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 13 - 22 ปี และ 1 - 24 ปี ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ปี และ 14 ปี 
ตามล าดบั)  

25. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับ
สัญญาประกนัภยัระยะยาว 5,101 - 5,101 5,812 - 5,812 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,883 (152) 1,731 1,839 (210) 1,629 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,336 (337) 3,999 4,483 (398) 4,085 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 14 - 14 15 - 15 

หน้ีสินอื่นตามสัญญาประกนัภยั 80 - 80 82 - 82 

รวม 11,414 (489) 10,925 12,231 (608) 11,623 

280
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มขึ้ นของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2564 

 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 15 1 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมขึ้น 0.5% 14 1 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.5% 16 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2563 

 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 19 2 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมขึ้น 0.5% 18 2 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.5% 20 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 13 - 22 ปี และ 1 - 24 ปี ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ปี และ 14 ปี 
ตามล าดบั)  

25. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับ
สัญญาประกนัภยัระยะยาว 5,101 - 5,101 5,812 - 5,812 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,883 (152) 1,731 1,839 (210) 1,629 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,336 (337) 3,999 4,483 (398) 4,085 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 14 - 14 15 - 15 

หน้ีสินอื่นตามสัญญาประกนัภยั 80 - 80 82 - 82 

รวม 11,414 (489) 10,925 12,231 (608) 11,623 
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25.1 เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,812 6,770 
ส ารองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรมป์ระกนัภยั
ท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้(ลดลง) (8) 72 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอื่นๆ  (699) (1,319) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ                        
ส ารองประกนัภยั (162) 179 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 158 110 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,101 5,812 

หลกัเกณฑ์และสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประมาณเงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

การประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภยัระยะยาวมีหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งใช ้         
ขอ้สมมติฐานหลายประการและมีความไม่แน่นอน ท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเน่ืองจาก
ความผนัผวน อย่างไรก็ตาม การประมาณการไดท้ าบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและ
พยายามก าหนดสมมติฐานและลดความไม่แน่นอนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณ
มูลค่าหน้ี สินท่ี เกิดจากสัญญาประกันภัยระยะยาวประกอบด้วย (i) อัตรามรณะ โดยอาศัยข้อมูล
ประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้ นจริงในอดีต อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกันภัยและ            
ตารางมรณะไทย 2560 โดยค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ เพศและอายุของผูเ้อาประกัน ความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูล การพิจารณาคดัเลือกรับประกนัภยั (ii) อตัราค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนค่าใชจ่้ายคงท่ีและ
ค่าใช้จ่ายผนัแปรท่ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษากรมธรรม์ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อท่ี
เหมาะสม (iii) อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ โดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์การขาดอายุของ
กรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์ท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต และค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ ช่องทางการ 
จดัจ าหน่ายและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และ (iv) อตัราคิดลด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 
ณ วนัประเมิน ซ่ึงเท่ากบัค่าท่ีมากกว่าระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย              
ณ วนัประเมิน กบัค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละส้ินไตรมาสทั้งหมด
แปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนัประเมิน  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทีก่ระทบต่อส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของส ารองประกันภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

  

ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว  

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรกอ่น                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมขึ้น 10% 15 15 (15) (15) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมขึ้น 10% 9 9 (9) (9) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ 

เพ่ิมขึ้น 10% (18) (18) 18 18 

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้น 0.10% (30) (30) 30 30 
อตัรามรณะ ลดลง 10% (15) (15) 15 15 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) (9) 9 9 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ 

ลดลง 10% 19 19 (19) (19) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.10% 30 30 (30) (30) 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

  

ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว  

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรกอ่น                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมขึ้น 10% 17 17 (17) (17) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมขึ้น 10% 9 9 (9) (9) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ เพ่ิมขึ้น 10% (27) (27) 27 27 

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้น 0.10% (19) (19) 19 19 
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) (17) 17 17 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) (9) 9 9 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ ลดลง 10% 28 28 (28) (28) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.10% 19 19 (19) (19) 
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25.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,839 1,880 
คา่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 4,035 4,611 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       
ขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 629 205 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (4,620) (4,857) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,883 1,839 

หลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

การประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภยัจากค่าสินไหมทดแทนมีหลายองค์ประกอบท่ีมีความ               
ไม่แน่นอน ท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเน่ืองจากความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม การประมาณ
การไดท้ าบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและพยายามก าหนดสมมติฐานและลดความ            
ไม่แน่นอนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยทัว่ไปในการประมาณการจะไม่รวมถึงการเกิดมหัตภยั ทั้งน้ีหน้ีสินจาก
สัญญาประกนัภยัจะส้ินสุดเม่ือไดจ่้ายค่าสินไหมอย่างสมบูรณ์แลว้ โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
(ทั้ งสมมติฐานด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน รูปแบบของสินไหมจ่ายและสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนท่ีจดัสรรแล้ว ปัจจยัเชิงคุณภาพและ
ปริมาณในการคดัเลือกมูลค่าของส ารองส่วนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 
ค่าเผื่อความผนัผวนท่ีอ้างอิงตามประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) และขอ้สมมติในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง (ค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE)) ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและ
ความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหายท่ี เบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย                      
การค านวณเงินส ารองและการพิจารณารับประกนัภยั  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวท่ีกระทบต่อส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่อประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนเม่ือตวัแปร
หลกัมีการเปล่ียนแปลงเป็น ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

  ภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน   

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงิน
ไดเ้พ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์ เพ่ิมขึ้น 2% 208 195 (195) (156) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
สินไหม เพ่ิมขึ้น 2% 18 18 (18) (14) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์ ลดลง 2% (186) (180) 180 144 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
สินไหม ลดลง 2% (17) (17) 17 14 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

  ภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน   

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงิน
ไดเ้พ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์ เพ่ิมขึ้น 2% 205 177 (177) (137) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
สินไหม เพ่ิมขึ้น 2% 13 13 (13) (11) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์ ลดลง 2% (194) (160) 160 128 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
สินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 11 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผลกระทบต่อประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนเม่ือตวัแปร
หลกัมีการเปล่ียนแปลงเป็น ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

  ภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน   

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงิน
ไดเ้พ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์ เพ่ิมขึ้น 2% 208 195 (195) (156) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
สินไหม เพ่ิมขึ้น 2% 18 18 (18) (14) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

  ภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน   

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
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หลงัการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
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25.3 ส ารองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,483 4,365 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 8,496 8,848 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (8,643) (8,730) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,336 4,483 

25.4 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ธุรกจิประกนัชีวิต 

 ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรงและเวลา
ท่ีเกิดความเสียหายเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การค านวณส ารอง
ประกนัภยัและการพิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัแบ่งตามท่ีมาของความเส่ียงได้
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั ความเส่ียง
ดา้นการพิจารณารับประกันภยั และความเส่ียงจากการจดัการผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และค่าสินไหม
ทดแทน 

 จากความเส่ียงขา้งตน้ บริษทัย่อยไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสามารถ
แข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขในการรับประกนัภยัท่ี
สอดคลอ้งกบัความเส่ียง จดัโครงสร้างการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบก าหนดของสัญญาประกันภัย ทบทวนความถูกต้องและ
เหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความเสียหายจากแต่ละปัจจัยเส่ียง มีการสอบทานความ
สมเหตุสมผลของการใช้ขอ้สมมติหลกัในการประมาณส ารองประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของ
ส ารองประกนัชีวิตดว้ยการก าหนดเหตุการณ์จ าลองท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ซ่ึงมีผลต่ออัตราคิดลด เพื่อให้บริษัทย่อยมีส ารองประกันชีวิตท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีบริษัทย่อยพึงมีต่อ              
ผูถื้อกรมธรรม ์

  

 

93 

 ธุรกจิประกนัภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกันภัยเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและความรุนแรงของ 
ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารองและ
การพิจารณารับประกันภัย บริษัทย่อยมีแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการรับประกันภัย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้บริษทัย่อยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงไดแ้บ่งประเภท
ความเส่ียงด้านการรับประกันภัยให้ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงานอย่างชดัเจน และมีความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัย่อย โดยแบ่งเป็น ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัรา
เบ้ียประกนัภยั  ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั และความเส่ียงจากการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

จากความเส่ียงขา้งตน้ บริษทัย่อยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินความเส่ียงภายใตปั้จจยัความเพียงพอของ
ขอ้มูลสถิติและสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภยัในการค านวณดัชนีช้ีวดัความเส่ียงต่าง ๆ โดยการ
ประเมินอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัดา้น
การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ เงินรับจากเบ้ียประกนัภยั
จะสูงกว่าผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทน การประเมินความเส่ียงสูงสุดท่ีบริษทัย่อยมีโอกาสเกิด
ความเสียหายจากเหตุการณ์มหันตภยั โดยพิจารณาจากขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอก และ
การประเมินความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินส ารองค่าสินไหม ทั้งน้ีผลจากการประเมินความเส่ียง
ขา้งตน้ บริษทัย่อยจะไดมี้การติดตามและการรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและฝ่ายงาน                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้รับทราบ หรือให้มีกระบวนการในการตอบสนองต่อความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสมและ              
ทนักาล  

26. หนีสิ้นอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีอ่ืน 391 765 16 508 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 159 130 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 11 13 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 220 243 82 82 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 447 743 - - 
ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 517 417 57 71 
คา่ใชจ้่ายอื่นคา้งจ่าย 453 438 9 13 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,520 1,550 - - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 468 719 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 387 435 83 66 
อื่น ๆ 465 371 35 35 

รวมหน้ีสินอ่ืน 5,038 5,824 282 775 
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27.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจ านวน 150 หุ้น ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิท่ี
ยงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,006 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญั
ได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 5,863 
ลา้นบาท ครบตามวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวมีเง่ือนไขตอ้ง
จ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นับจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน นอกจากน้ี บริษทัฯได้จดัสรรก าไรสะสมส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 

28. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
    (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในเงนิลงทุน
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (4,517) (4,305) (4,517) (4,305) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      
ตราสารหน้ี 2 32 4 5 
ตราสารทุน 1,319 1,264 684 620 

รวม 1,321 1,296 688 625 
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29. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนแลว้ 

30.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น 
วนัที่จ่าย                   
เงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล                 
ของปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                        
30 สิงหาคม 2564 

1,258 1.20 28 กนัยายน 2564 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล                 
ของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                       
19 เมษายน 2564 

1,888 1.80 19 พฤษภาคม 2564 

  3,146 3.00  

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล 
ของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                      

29 กรกฎาคม 2563 

1,258 1.20 27 สิงหาคม 2563 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล 
ของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                      
30 มีนาคม 2563 

1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

  3,146 3.00  
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31. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                             
เงินฝากสถาบนัการเงิน 81 150 14 21 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า                        
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 27 83 1 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 1 2 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม                             
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 115 234 15 48 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 372 228 138 58 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 3,430 3,516 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 4,026 4,213 168 127 

32.     ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                                     
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 255 216 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม     
- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 1,062 1,350 422 551 
- อื่น ๆ 9 23 1 13 

ค่าธรรมเนียมในการกูยื้มเงิน 16 19 1 1 

อืน่ ๆ 13 12 2 2 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1,355 1,620 426 567 

 

 

97 

33. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,269 1,104 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 178 162 - - 
ค่านายหนา้รับจากการรับประกนัภยั 194 212 - - 

อื่น ๆ 245 181 1 - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,886 1,659 1 - 

ค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมและบริการ (432) (410) (1) (1) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,454 1,249 - (1) 

34. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหน้ี (1) (51) (4) 4 
ตราสารทุน 63 (145) 8 18 
หน่วยลงทนุ 10 (1) 6 (1) 
อนุพนัธ ์ 455 348 362 142 

รวม 527 151 372 163 
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35. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรจากการตดัรายการ     
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 3,737 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่  (13) 20 - 3 

เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 10 - - - 

รวม (3) 3,757 - 3 

36. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับ 8,795 9,143 

หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตจา่ยจากการเอาประกนัต่อ (732) (997) 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับสุทธิ 8,063 8,146 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิมขึ้น) 

ลดลงจากปีก่อน 85 (437) 

รวม 8,148 7,709 
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37. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,293 4,292 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัต่อ (460) (770) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 813 1,602 
หกั: ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัตอ่ (4) (41) 
คา่จา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,323 1,395 
หกั: ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (209) (289) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (711) (950) 
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ๆ 692 582 

รวม 5,737 5,821 

38. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบ าเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวนประมาณ 47 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดย   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

39. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                
มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         - (1) - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมลูค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (30) 271 30 1 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 659 337 48 (29) 
 สินทรัพยอ์ื่น (154) (1) (3) - 
ขาดทุนจากการขายเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 8 - - - 
รวม 483 606 75 (28) 
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37. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,293 4,292 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัต่อ (460) (770) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 813 1,602 
หกั: ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัตอ่ (4) (41) 
คา่จา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,323 1,395 
หกั: ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (209) (289) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (711) (950) 
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ๆ 692 582 

รวม 5,737 5,821 

38. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบ าเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวนประมาณ 47 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดย   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

39. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                
มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                         - (1) - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมลูค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (30) 271 30 1 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 659 337 48 (29) 
 สินทรัพยอ์ื่น (154) (1) (3) - 
ขาดทุนจากการขายเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 8 - - - 
รวม 483 606 75 (28) 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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40. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีโดยสุทธิจาก            
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรตอ่หุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,287,180 6,669,030 1,048,604 1,065,512 5.04 6.26 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 5,287,180 6,669,030 1,048,617 1,065,525 5.04 6.26 

41. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯและ
บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนรวม 69 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ลา้นบาท) 
(2563: 69 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 10 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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42.      รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้นและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563 (ส าหรับปี 2564) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างปี      
บริษัทย่อย       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 43  
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อย - - 884 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รับคืนทุนจากบริษทัย่อย - - 1,076 5,199 ตามราคาทุน 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 101 42 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.255 - MLR-1 ตอ่ปี 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 132 57 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
บริษัทร่วม      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 5,409 - 670 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,599 - 1,134 - ราคาตลาด 
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม                  
และการร่วมคา้ 

3,948 881 3,030 881 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 4 2 4 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 4.00 ต่อปี 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 71 21 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 2 4 2 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17 3 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - MLR-1 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 390 390 390 390 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 864 32 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 81 176 23 18  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 5,134 28,886 2,330 12,010 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 906 12,128 245 10,775 ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 17 83 11 20 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.50 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 57 77 50 77 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 27 74 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 90 99 3 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7 17 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.16 - 1.20 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย  803 190 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 22 25 12 13 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 284 244 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 133 927 3 3  
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42.      รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้นและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563 (ส าหรับปี 2564) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างปี      
บริษัทย่อย       
มลูค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 43  
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อย - - 884 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รับคืนทุนจากบริษทัย่อย - - 1,076 5,199 ตามราคาทุน 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 101 42 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.255 - MLR-1 ตอ่ปี 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 132 57 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
บริษัทร่วม      
มูลค่าซ้ือเงินลงทนุในตราสารหน้ี 5,409 - 670 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,599 - 1,134 - ราคาตลาด 
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม                  
และการร่วมคา้ 

3,948 881 3,030 881 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดด้อกเบ้ีย 4 2 4 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 4.00 ต่อปี 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 71 21 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 2 4 2 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17 3 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - MLR-1 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 390 390 390 390 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 864 32 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 81 176 23 18  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       
มลูค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 5,134 28,886 2,330 12,010 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 906 12,128 245 10,775 ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 17 83 11 20 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.50 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 57 77 50 77 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 27 74 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 90 99 3 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7 17 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.16 - 1.20 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย  803 190 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
คา่บริหารโครงการจ่าย 22 25 12 13 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 284 244 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 133 927 3 3  
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 2564 และ 2563 สามารถแสดงดว้ย
ยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย      
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 2,159 684 
บริษัทร่วม      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 499 102 780 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 145 - - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 861 - - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม  172 51 - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 3,485 8,604 2,154 3,135 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 23 46 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 686 356 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี          
ท่ีออกและ                  
เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 2,687 - 84 2,700 - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 13 - 150 96 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 91 1,400 - 240 

 2,687 - 188 4,100 150 336 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั
(มหาชน) 52 - 190 - - 71 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 74 
บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 2,070 - 74 1,000 - 243 

 2,122 - 275 1,000 48 390 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี       
ท่ีออกและ      
เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 300 - - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - 1,087 - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 - - - - 
บจ. ธนชาตพลสั - 1,724 - - - - 
บบส. ที เอส  - 200 1 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 160 - - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - 1,000 - - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 245 - - - 
บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 1,348 - - - - 1 
บมจ. เอม็ บี เค - - 5 - - 94 

 1,348 4,474 251 - - 95 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั
(มหาชน) 52 - 190 - - 71 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 74 
บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 2,070 - 74 1,000 - 243 

 2,122 - 275 1,000 48 390 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือ
แก่ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี       
ท่ีออกและ      
เงินกูยื้ม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 300 - - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - 1,087 - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 - - - - 
บจ. ธนชาตพลสั - 1,724 - - - - 
บบส. ที เอส  - 200 1 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 160 - - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - 1,000 - - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 245 - - - 
บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 1,348 - - - - 1 
บมจ. เอม็ บี เค - - 5 - - 94 

 1,348 4,474 251 - - 95 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        
ท่ีออกและ       
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 4 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - - 1 - - - 
บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 6 - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 
บบส. ที เอส  - - 2 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 2 - - 1 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 2 - - - 
บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 5 - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 247 - - - 
บจ. รักษาความปลอดภยัสคิบ -        
        เซอร์วิส - - 3 - - - 
บริษทัร่วม       
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 66 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       
ธนาคารธนชาต 172 - - - - - 

 172 669 278 - - 66 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 2564 2563 
 (ส าหรับปี 2564)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคาร             

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 1% 
300 422 

บริษทั ธนชาต เอสพวีี 1 จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคาร              
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 1% 

1,087 - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคาร               
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 1% 

3 3 

บริษทั ธนชาต พลสั จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคาร               
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 1% 

1,724 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคาร            
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 1% 

200 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคาร               
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - 1% 

160 244 

บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1.422% 1,000 - 
รวม  4,474 669 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจ านวนประมาณ 1,850  
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,616 ลา้นบาท) (2563: 1,762 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,544 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่
ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 315 371 158 144 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 10 8 2 1 

 325 379 160 145 

43. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลักคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจหลกัทรัพย์ (3) ธุรกิจ
ประกนัชีวิต (4) ธุรกิจประกนัภยั (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และ (6) ธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยวดัผลการด าเนินงานจากผลก าไรจากการด าเนินงานแต่ละ          
ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือ

และลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (258) 171 94 103 20 2,522 19 - 2,671 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 5,978 1,515 77 2,112 306 504 885 (2,864) 8,513 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (353) (859) (139) (1,227) (127) (454) (146) 162 (3,143) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (75) - 74 (26) (3) (495) (3) 45 (483) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้ 5,292 827 106 962 196 2,077 755 (2,657) 7,558 
ภาษีเงินได ้ (5) (166) 4 (194) (32) (398) (46) 1 (836) 
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นส่วนไดเ้สีย       
ท่ีไม่มอี านาจควบคุม 5,287 661 110 768 164 1,679 709 (2,656) 6,722 

298
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจ านวนประมาณ 1,850  
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,616 ลา้นบาท) (2563: 1,762 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,544 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่
ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 315 371 158 144 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 10 8 2 1 

 325 379 160 145 

43. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลักคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจหลกัทรัพย์ (3) ธุรกิจ
ประกนัชีวิต (4) ธุรกิจประกนัภยั (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และ (6) ธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยวดัผลการด าเนินงานจากผลก าไรจากการด าเนินงานแต่ละ          
ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือ

และลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (258) 171 94 103 20 2,522 19 - 2,671 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 5,978 1,515 77 2,112 306 504 885 (2,864) 8,513 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (353) (859) (139) (1,227) (127) (454) (146) 162 (3,143) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (75) - 74 (26) (3) (495) (3) 45 (483) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้ 5,292 827 106 962 196 2,077 755 (2,657) 7,558 
ภาษีเงินได ้ (5) (166) 4 (194) (32) (398) (46) 1 (836) 
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นส่วนไดเ้สีย       
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 5,287 661 110 768 164 1,679 709 (2,656) 6,722 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือ

และลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (440) 160 156 188 27 2,462 40 - 2,593 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 7,427 1,177 (337) 2,031 98 568 4,447 (5,094) 10,317 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (316) (739) (142) (1,137) (63) (429) (160) 87 (2,899) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น 28 - (73) (147) (52) (305) - (57) (606) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 6,699 598 (396) 935 10 2,296 4,327 (5,064) 9,405 

ภาษีเงินได ้ (30) (119) 13 (190) (5) (435) (792) 1 (1,557) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย       
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,669 479 (383) 745 5 1,861 3,535 (5,063) 7,848 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ              
เช่าซ้ือและ   
ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  77,336 8,679 6,353 14,899 2,067 48,956 16,731 (32,286) 142,735 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 75,022 6,852 7,064 15,342 2,318 48,305 14,729 (28,876) 140,756 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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44. ทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,174 1,530 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 
วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC 1 1 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 21 847 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 8 4 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหว่างการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 29 18 8 - 

 2,238 2,405 8 - 

45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

45.1 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวนเงินประมาณ 
1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือรับรองท่ีบริษัทย่อยออกให้แก่
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ หรือศาล หรือผูมี้อ านาจในการปล่อยชัว่คราว เพื่อเป็นหลกัประกนั
ในการขอประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีตา่ง ๆ ในวงเงินประมาณ 10 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอนุพนัธ์ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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44. ทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,174 1,530 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 
วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC 1 1 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 21 847 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 8 4 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหว่างการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 29 18 8 - 

 2,238 2,405 8 - 

45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

45.1 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวนเงินประมาณ 
1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกันการใช้ไฟฟ้า และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือรับรองท่ีบริษัทย่อยออกให้แก่
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการ หรือศาล หรือผูมี้อ านาจในการปล่อยชัว่คราว เพื่อเป็นหลกัประกนั
ในการขอประกนัตวัผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีตา่ง ๆ ในวงเงินประมาณ 10 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอนุพนัธ์ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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45.2  ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านักงาน
ตามสัญญาเช่าระยะสั้นหรือมูลค่าต ่าดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2565 116 - 
2566 41 - 

2567 เป็นตน้ไป 123 - 

45.3 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 195 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

46. การบริหารความเส่ียง 

46.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ
ท่ีลกูหน้ีหรือคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือ
ทางการเงินได้ มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักด้วยค่าเผื่อ             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตจากการให้สินเช่ือ การประกนัภยัและสินทรัพย์
ลงทุน ดงัน้ี 

1.  ความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับการประกนัภยั  

1.1 ความเส่ียงด้านเครดิตส าหรับการประกนัภยัต่อ บริษัทย่อยได้ให้ความส าคญัต่อการกระจาย
ความเส่ียงภยัจากการรับประกนัภยั ดงันั้น การโอนความเส่ียงไปยงับริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อจึง
ต้องพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน    
บริษทัยอ่ยจึงก าหนดใหมี้การท าการประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อภายในประเทศท่ีมี
อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 150 (Risk Grade 3) และบริษทัรับประกันภยัต่อ
ต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่ A-  
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1.2 ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ บริษทัยอ่ยไดค้วบคุมให้สัดส่วนของ
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด 
โดยจะมีการรายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบและด าเนินการติดตาม  

2.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากสินทรัพยล์งทุน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การจดัสรรการลงทุนให้กระจายความเส่ียงไปยงัสินทรัพยล์งทุนประเภท 
ต่าง ๆ ตามกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน ส าหรับตราสารหน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดก้ระจายการ
ลงทุนโดยค านึงถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกตรา
สารเป็นส าคญั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการลงทนุในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ไม่ต ่ากวา่ A-  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า บริษทัฯและบริษทัย่อย              
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

Stage I สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (12 -month 
ECL) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- (Investment Grade) ขึ้นไป 
ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่าและการเปล่ียนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจระยะยาว                
ไม่อาจลดความสามารถในการช าระกระแสเงินสดตามสัญญาได ้

Stage II สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime 
ECL-not credit impaired) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- 
(ต ่ากวา่ Investment Grade)  

Stage III สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL-credit impaired) กล่าวคือ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- (ต ่ากว่า Investment Grade) หรือ              
ผิดนดัช าระการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตั้งแต่ 1 วนัขึ้นไป หรือผูอ้อกตราสารทางการเงินประสบปัญหา
ทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั หรือมีความเป็นไปไดสู้งท่ีผูอ้อกสินทรัพยท์างการเงินจะลม้ละลายหรือ
ตอ้งปรับโครงสร้างทางการเงิน 
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1.2 ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ บริษทัยอ่ยไดค้วบคุมให้สัดส่วนของ
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด 
โดยจะมีการรายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบและด าเนินการติดตาม  

2.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากสินทรัพยล์งทุน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การจดัสรรการลงทุนให้กระจายความเส่ียงไปยงัสินทรัพยล์งทุนประเภท 
ต่าง ๆ ตามกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน ส าหรับตราสารหน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดก้ระจายการ
ลงทุนโดยค านึงถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกตรา
สารเป็นส าคญั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ไม่ต ่ากวา่ A-  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า บริษทัฯและบริษทัย่อย              
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

Stage I สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (12 -month 
ECL) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- (Investment Grade) ขึ้นไป 
ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่าและการเปล่ียนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจระยะยาว                
ไม่อาจลดความสามารถในการช าระกระแสเงินสดตามสัญญาได ้

Stage II สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime 
ECL-not credit impaired) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- 
(ต ่ากวา่ Investment Grade)  

Stage III สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL-credit impaired) กล่าวคือ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- (ต ่ากว่า Investment Grade) หรือ              
ผิดนดัช าระการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตั้งแต่ 1 วนัขึ้นไป หรือผูอ้อกตราสารทางการเงินประสบปัญหา
ทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั หรือมีความเป็นไปไดสู้งท่ีผูอ้อกสินทรัพยท์างการเงินจะลม้ละลายหรือ
ตอ้งปรับโครงสร้างทางการเงิน 
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3.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม และมีการ
บริหารความเส่ียงโดยการก าหนดให้มีนโยบายและกระบวนการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม                
มีการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียงการวิเคราะห์
ความสามารถในการช าระหน้ีและการสอบทานสินเช่ือ เพื่อการสอบทานและทบทวนคุณภาพสินเช่ือ
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้ น บริษัทฯและบริษทัย่อยจึง           
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากมีลูกหน้ีอยู่จ  านวนมากราย และจ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม
หลงัหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน                        
(ไม่รวมสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยไม่ค  านึงถึงหลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ ฐานะเปิดต่อความเส่ียง
ดา้นเครดิต มีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563  2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,950 7,815 1,348 172 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 653 2,021 251 1,101 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - 43 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 10,416 19,250 247 7,202 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 57,836 52,593 4,895 928 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 843 1,247 - - 
สินทรัพยอ์ื่น 1,791 2,354 15 48 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 80,489 85,323 6,756 9,451 
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การวเิคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาส่งผลให้บริษทัฯ
และบริษทัย่อยขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบริษทัก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 
โดยท าการวิเคราะห์เครดิตจากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น)  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
เงินฝากสถาบันการเงิน  

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 8,950 - - - - 8,950 
ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 3 - - - - 3 
       
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ัดมูลค่าด้วยมลูค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 10,416 - - - - 10,416 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 244 - - 244 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ไม่คา้งช าระ 44,416 196 - 297 - 44,909 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 5,254 86 - - - 5,340 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 3,415 - - - 3,415 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 1,387 - - - 1,387 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป - - 1,887 898 - 2,785 
รวม 49,670 5,084 1,887 1,195 - 57,836 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 247 689 1,005 674 - 2,615 
       
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลักทรัพย์        
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 843 - - - - 843 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ์ื่น 455 21 1,084 - 231 1,791 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - 1 1,061 - 32 1,094 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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การวเิคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาส่งผลให้บริษทัฯ
และบริษทัย่อยขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบริษทัก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 
โดยท าการวิเคราะห์เครดิตจากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น)  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
เงินฝากสถาบันการเงิน  

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 8,950 - - - - 8,950 
ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 3 - - - - 3 
       
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ัดมูลค่าด้วยมลูค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 10,416 - - - - 10,416 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 244 - - 244 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ไม่คา้งช าระ 44,416 196 - 297 - 44,909 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 5,254 86 - - - 5,340 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 3,415 - - - 3,415 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 1,387 - - - 1,387 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป - - 1,887 898 - 2,785 
รวม 49,670 5,084 1,887 1,195 - 57,836 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 247 689 1,005 674 - 2,615 
       
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลักทรัพย์        
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 843 - - - - 843 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ์ื่น 455 21 1,084 - 231 1,791 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - 1 1,061 - 32 1,094 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
เงินฝากสถาบันการเงิน 

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,815 - - - - 7,815 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 3 - - - - 3 
       
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วยวิธ ี              
ราคาทุนตัดจ าหน่าย                

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 43 - - - - 43 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 19,211 - - - - 19,211 
กลุ่มต ่ากว่าระดบัการลงทุน - 39 - - - 39 
รวม 19,211 39 - - - 19,250 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 1 1 272 - - 274 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ไม่คา้งช าระ 38,847 - - 16 - 38,863 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 5,082 - - 62 - 5,144 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 3,635 - 54 - 3,689 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 2,194 - - - 2,194 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป 58 - 1,528 1,117 - 2,703 
รวม 43,987 5,829 1,528 1,249 - 52,593 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 183 643 857 659 - 2,342 
       
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลักทรัพย์        
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 - - - - 1,247 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ์ื่น 1,084 31 978 - 261 2,354 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - 1 977 - 36 1,014 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
เงินฝากสถาบันการเงิน       

กลุ่มระดบัการลงทุน 1,348 - - - - 1,348 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                            

กลุ่มระดบัการลงทุน 247 - - - - 247 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1 - 30 - - 31 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ไม่คา้งช าระ 4,622 - - 1 - 4,623 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป - - 22 250 - 272 
รวม 4,622 - 22 251 - 4,895 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 31 - 19 123 - 173 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ์ื่น 13 - 2 - - 15 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 2 - - 2 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
เงินฝากสถาบันการเงิน       

กลุ่มระดบัการลงทุน 1,348 - - - - 1,348 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                            

กลุ่มระดบัการลงทุน 247 - - - - 247 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1 - 30 - - 31 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ไม่คา้งช าระ 4,622 - - 1 - 4,623 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป - - 22 250 - 272 
รวม 4,622 - 22 251 - 4,895 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 31 - 19 123 - 173 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ์ื่น 13 - 2 - - 15 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 2 - - 2 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินที่มีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
เงินฝากสถาบันการเงิน       

กลุ่มระดบัการลงทุน 172 - - - - 172 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                            

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,202 - - - - 7,202 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1 - - - - 1 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ไม่คา้งช าระ 676 - - 1 - 677 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป - - 22 229 - 251 
รวม 676 - 22 230 - 928 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 7 - 19 98 - 124 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ์ื่น 43 - 5 - - 48 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 5 - - 5 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันท่ีถือไว้และการด าเนินการใด  ๆ  เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดย
รายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีหลักประกันท่ีบริษัทฯ           
และบริษทัยอ่ยถือไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 2564 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 57,022 51,812 เงินสด ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนต ์ 

และหลกัทรัพย ์
 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 2564 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 328 166 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

46.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์        
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความเส่ียงหลกัจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึง
ประกอบไปดว้ยความเส่ียงดา้นอัตราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์
เท่านั้น 

ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คอื ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกตา่งกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียง
ท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
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หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันท่ีถือไว้และการด าเนินการใด  ๆ  เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดย
รายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีหลักประกันท่ีบริษัทฯ           
และบริษทัยอ่ยถือไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 2564 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 57,022 51,812 เงินสด ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนต ์ 

และหลกัทรัพย ์
 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 2564 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 328 166 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

46.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์        
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความเส่ียงหลกัจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึง
ประกอบไปดว้ยความเส่ียงดา้นอัตราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์
เท่านั้น 

ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คอื ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกตา่งกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียง
ท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
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สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 4 4 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,989 5,793 150 8,932 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 323 2,458 2,781 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 206 206 
เงินลงทุน 185 10,231 2,708 13,124 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  4,915 52,140 628 57,683 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 843 843 
สินทรัพยอ์ื่น - - 1,791 1,791 
หนีสิ้นทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  - 15,984 - 15,984 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - - 18 18 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 32 34,276 - 34,308 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,264 1,264 
หน้ีสินอื่น  - 387 220 607 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 2 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,334 5,415 49 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 1,380 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 145 145 
เงินลงทุน - 19,293 2,357 21,650 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  3,174 48,705 630 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 
สินทรัพยอ์ื่น - - 2,354 2,354 
หนีสิ้นทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  - 13,312 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - - 14 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 52 33,835 - 33,887 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,083 2,083 
หน้ีสินอื่น  - 435 243 678 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,342 - 6 1,348 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 376 376 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 194 194 
เงินลงทุน - 247 1,614 1,861 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 3,491 1,222 136 4,849 
สินทรัพยอ์ื่น - - 15 15 
หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 11,696 - 11,696 
หน้ีสินอื่น  - 83 82 165 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 158 - 14 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 142 142 
เงินลงทุน - 7,202 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  680 87 140 907 
สินทรัพยอ์ื่น - - 48 48 
หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอื่น  - 66 82 148 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยัและหน้ีสินจากสัญญาประกันภยัทั้ ง
จ านวนเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 

310
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,342 - 6 1,348 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 376 376 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 194 194 
เงินลงทุน - 247 1,614 1,861 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 3,491 1,222 136 4,849 
สินทรัพยอ์ื่น - - 15 15 
หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 11,696 - 11,696 
หน้ีสินอื่น  - 83 82 165 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 158 - 14 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 142 142 
เงินลงทุน - 7,202 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  680 87 140 907 
สินทรัพยอ์ื่น - - 48 48 
หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอื่น  - 66 82 148 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยัและหน้ีสินจากสัญญาประกันภยัทั้ ง
จ านวนเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีมีการก าหนดอัตราใหม่หรือวนัครบก าหนด (แล้วแต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3  เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                       

ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 666 5,113 14 - 5,793 0.25 - 0.65 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 71 252 - 323 2.37 
เงินลงทุน - 2,683 6,636 268 644 10,231 0.84 - 3.38 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 2,240 693 17,066 32,113 28 52,140 7.04 - 11.91 
หนีสิ้นทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 850 5,231 7,903 2,000 - 15,984 0.93 - 1.06 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 2,225 7,602 18,149 6,300 34,276 1.42 - 3.69 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3 33 351 - 387 0.18 - 5.65 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                    

ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 452 4,963 - - 5,415 0.10 - 1.10 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 46 155 444 735 1,380 3.94 - 5.42  
เงินลงทุน - 8,461 8,613 1,949 270 19,293 0.39 - 1.65 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 2,026 226 17,104 29,330 19 48,705 7.00 - 18.03 
หนี้สินทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 990 3,977 955 7,390 - 13,312 1.02 - 1.66 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 4,105 1,525 21,248 6,957 33,835 0.20 - 3.95 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 2 11 201 221 435 2.17 - 5.65 

 

 

119 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                    

ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - - 131 116 - 247 3.38 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี 87 1,000 - 135 - 1,222 11.91 
หนีสิ้นทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 3,996 2,700 5,000 11,696 3.69 
หน้ีสินอ่ืน - - 21 62 - 83 2.49 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                    

ถว่งน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - - - - 460 460 5.42 
เงินลงทุน - 5,916 1,040 203 43 7,202 0.39 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 87 - - - - 87 18.03 
หนี้สินทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 5,700 5,000 10,700 3.95 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 1 65 - 66 2.39 

ข) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร               
ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นราคา โดยมีการก าหนดระดบัความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยรับได้ โดยมีหน่วยงานควบคุม                
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                    

ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - - 131 116 - 247 3.38 
เงินใหสิ้นเช่ือแกลู่กหน้ี 87 1,000 - 135 - 1,222 11.91 
หนีสิ้นทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 3,996 2,700 5,000 11,696 3.69 
หน้ีสินอ่ืน - - 21 62 - 83 2.49 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                    

ถว่งน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - - - - 460 460 5.42 
เงินลงทุน - 5,916 1,040 203 43 7,202 0.39 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 87 - - - - 87 18.03 
หนี้สินทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 5,700 5,000 10,700 3.95 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 1 65 - 66 2.39 

ข) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร               
ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นราคา โดยมีการก าหนดระดบัความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยรับได้ โดยมีหน่วยงานควบคุม                
ความเส่ียงท าหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะความเส่ียงต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือ
ผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อบริหารความเส่ียงได้ทันท่วงที โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 
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46.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้
เม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พยีงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้ มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการด ารง                   
สภาพคล่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 4 - - - 4 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,139 5,779 14 - 8,932 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 271 253 2,257 2,781 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 206 - - - 206 
เงินลงทุน - 9,505 911 2,708 13,124 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี (1) 2,742 18,065 32,146 4,730 57,683 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 843 - - 843 
สินทรัพยอ์ื่น 176 1,401 204 10 1,791 
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 749 - - 749 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                        

- ส ารองสินไหมทดแทน - 125 27 - 152 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 51 - - 51 
หนีสิ้นทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  850 13,134 2,000 - 15,984 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 18 - - 18 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 9,859 24,449 - 34,308 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,264 - - 1,264 
หน้ีสินอื่น  - 290 317 - 607 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                               
- ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา

 ประกนัภยัระยะยาว (2) - 857 5,739 - 6,596 
- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,231 652 - 1,883 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 468 - - 468 
ภาระผกูพัน       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 9 - 10 

(2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแสดงด้วยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 
รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 2 - - - 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2,375 5,423 - - 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 920 460 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 142 3 - - 145 
เงินลงทุน - 17,074 2,219 2,357 21,650 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 2,694 17,348 29,458 3,009 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,247 - - 1,247 
สินทรัพยอ์ื่น 1,141 1,195 4 14 2,354 
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 670 - - 670 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                         

- ส ารองสินไหมทดแทน - 156 54 - 210 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 99 - - 99 
หนีสิ้นทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  990 4,932 7,390 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 52 5,630 28,205 - 33,887 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,083 - - 2,083 
หน้ีสินอื่น  - 345 333 - 678 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                               
- ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา

 ประกนัภยัระยะยาว (2) - 857 5,739 - 6,596 
- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,231 652 - 1,883 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 468 - - 468 
ภาระผกูพัน       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 9 - 10 

(2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแสดงด้วยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 
รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 2 - - - 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2,375 5,423 - - 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 920 460 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 142 3 - - 145 
เงินลงทุน - 17,074 2,219 2,357 21,650 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 2,694 17,348 29,458 3,009 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,247 - - 1,247 
สินทรัพยอ์ื่น 1,141 1,195 4 14 2,354 
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 670 - - 670 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                         

- ส ารองสินไหมทดแทน - 156 54 - 210 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 99 - - 99 
หนีสิ้นทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  990 4,932 7,390 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 52 5,630 28,205 - 33,887 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,083 - - 2,083 
หน้ีสินอื่น  - 345 333 - 678 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                               
- ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา

 ประกนัภยัระยะยาว (2) - 767 5,739 - 6,506 
- ส ารองคา่สินไหมทดแทนและ                

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,358 481 - 1,839 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 719 - - 719 
ภาระผูกพัน       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 63 - 64 

(2) ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแสดงด้วยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,348 - - - 1,348 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 200 - 176 376 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 194 - - - 194 
เงินลงทุน - 131 116 1,614 1,861 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 216 4,520 113 - 4,849 
สินทรัพยอ์ื่น 13 2 - - 15 
หนีสิ้นทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 3,996 7,700 - 11,696 
หน้ีสินอื่น - 103 62 - 165 
ภาระผูกพัน      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  172 - - - 172 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรม      
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - - 142 
เงินลงทุน - 6,956 246 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 899 2 6 - 907 
สินทรัพยอ์ื่น 41 7 - - 48 
หนีสิ้นทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 82 - - 82 
หน้ีสินอื่น - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14 52 - 66 
ภาระผูกพัน      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

46.4 อนุพนัธ์ 

ความเส่ียงของตราสารอนุพนั์ของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์คือความเส่ียงท่ีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ท่ีมีตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงอาจ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัย่อย
เกือบทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพื่อคา้
ซ่ึงถือไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงของตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงใช้ตราสารทุนเป็นรายการอา้งอิง โดยทั้งคู่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) เพื่อปิดความเส่ียง บริษทัย่อยไดมี้การจดัการความเส่ียง
ด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้โดยก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง การก าหนด
เพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและสถานะคงคา้งอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เท่าทันกับ
สภาวะตลาด ตลอดจนก าหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีนโยบาย
ของบริษทัยอ่ยก าหนดไว ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  172 - - - 172 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรม      
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - - 142 
เงินลงทุน - 6,956 246 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 899 2 6 - 907 
สินทรัพยอ์ื่น 41 7 - - 48 
หนีสิ้นทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 82 - - 82 
หน้ีสินอื่น - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14 52 - 66 
ภาระผูกพัน      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

46.4 อนุพนัธ์ 

ความเส่ียงของตราสารอนุพนั์ของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์คือความเส่ียงท่ีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ท่ีมีตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงอาจ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลกัทรัพย ์เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัย่อย
เกือบทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพื่อคา้
ซ่ึงถือไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงของตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงใช้ตราสารทุนเป็นรายการอา้งอิง โดยทั้งคู่วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) เพื่อปิดความเส่ียง บริษทัย่อยไดมี้การจดัการความเส่ียง
ด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้โดยก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง การก าหนด
เพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและสถานะคงคา้งอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เท่าทันกับ
สภาวะตลาด ตลอดจนก าหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีนโยบาย
ของบริษทัยอ่ยก าหนดไว ้
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46.5 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม  และมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผย                      
มูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 
2,781 

 
2,781 

 
1,778 

 
653 

 
350 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  206 206 206 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
10,416 

 
10,416 

 
- 

 
10,416 

 
- 

ตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
2,708 

 
2,708 

 
2,434 

 
- 

 
274 

หนีสิ้นทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินอนุพนัธ์  18 18 18 - - 
สินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดด้วยมลูค่า
ยุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 166 166 - - 166 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 4 4 4 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,947 8,947 3,153 5,794 - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 55,221 54,751 - 5,223 49,528 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 843 843 - 843 - 
สินทรัพยอ์ื่น 697 697 - 697 - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 15,984 15,995 - 2,147 13,848 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 34,308 34,494 - 34,494 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,264 1,264 - 1,264 - 
หน้ีสิน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 220 220 - 220 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 3,357 3,357 1,008 2,021 328 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  145 145 145 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 19,250 19,250 - 19,250 - 

ตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2,357 2,357 2,072 - 285 

หนีสิ้นทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินอนุพนัธ์  14 14 14 - - 
สินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัด้วยมลูค่า
ยุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 181 181 - - 181 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 2 2 2 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,812 7,812 2,387 5,425 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย 43 43 - 43 - 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 50,251 49,687 - 3,339 46,348 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 1,247 - 1,247 - 
สินทรัพยอ์ื่น 1,340 1,340 - 1,290 50 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 13,312 13,348 - 550 12,798 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 33,887 34,401 - 34,401 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,083 2,083 - 2,083 - 
หน้ีสิน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 243 243 - 243 - 

 

319
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ�าป ี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



 

126 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

376 376 - 251 125 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 194 194 194 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

247 247 - 247 - 

ตราสารทนุที่ก  าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

1,614 1,614 1,445 - 169 

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 61 61 - - 61 
 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,348 1,348 1,348 - - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 4,722 4,724 - 4,591 133 
สินทรัพยอ์ื่น 13 13 - 13 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 11,696 11,662 - 11,662 - 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 82 82 - 82 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 1,218 1,218 - 1,101 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 142 142 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 7,202 7,202 - 7,202 - 

ตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,495 1,495 1,331 - 164 

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 64 64 - - 64 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 172 172 172 - - 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 804 804 - 670 134 
สินทรัพยอ์ื่น 43 43 - 43 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 10,700 11,118 - 11,118 - 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 82 82 - 82 - 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงิน 

รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

อนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่า
ยติุธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะค านวณโดย
ใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปร
ท่ีใช้ในแบบจ าลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อัตราดอกเบ้ีย  และอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย  
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เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             

จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  

ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

หน่วยลงทุน  
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ

ของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าทาง
บญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 
Value) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจาก
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน
และอาคาร 

- มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนั
พึงจะมีข้อมูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพย์สินท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คยีงกนั 

 - มูลค่ ายุ ติธรรมของอาคารใช้วิ ธีมู ลค่ าต้นทุนทดแทนสุทธิ  วิ ธี
เปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีรายได ้

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจาก 
 การซ้ือขายหลกัทรัพย ์               

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน - เงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินและ             
ตราสารหน้ีและเงินกูย้มื 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุ
ครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไข
ใกลเ้คยีงกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

47. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2563 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงการจดั
ประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของตามท่ีไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 5,820,603 5,820,488 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ 663,902 674,730 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 606,102 595,389 

48.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิ
ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,888 ลา้นบาท และมีมติให้ด าเนินการลดทุนช าระแลว้
โดยการตดัหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงส้ินสุดโครงการแลว้ มีผล
ท าให้จ านวนหุ้นทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คงเหลือ 1,145,662,703 หุ้น และทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
คงเหลือ 11,456,627,030 บาท 

49. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565  
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ค�ำย่อ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) บล. ธนชาต

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ธนชาตประกันภัย

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เอ็มบีเค ไลฟ์

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. แม๊กซ์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด บบส. ทีเอส

บริษัท ธนชาต พลัส จ�ากัด ธนชาตพลัส

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด ธนชาตแมเนจเม้นท์

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ากัด รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ากัด ทีเอ็ม โบรคเกอร์

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด บลจ. ธนชาต

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ากัด ธนชาตโบรกเกอร์

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (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�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท.

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคโควิด 19
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