รายงานประจ�ำปี 2561

ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ
001
002
014
018
020
035
056
070
096
110
112
113
124
161
167
170
171
173
175
298
311

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มธนชาต
ข้อมูล ทางการเงินที่ส�ำคัญ
สารจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ ธนาคารธนชาต จ� ำ กั ด (มหาชน)
ค�ำอธิบายและการวิเ คราะห์ฐ านะการเงิ น
ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
การพัฒ นาอย่างยั่งยืนและความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั งคม
การก�ำกับดูแ ลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย ง
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
โครงสร้างการก�ำกับดูแ ลและการบริ ห ารจั ดการ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดั บ สู ง
ข้อมูล ทั่ว ไป
ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่า ยเงิ น ปั น ผล
รายงานความรับผิด ชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิ น
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้ส อบบัญชีรับ อนุ ญ าต
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ท�ำเนียบเครือข่ายบริก าร
สรุปต�ำแหน่งของรายการที่ ก�ำ หนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ� ำ ปี 2561

“ผู ้ ลงทุ นสามารถศึ กษาข้อมูล ของบริษัทที่ออกหลัก ทรัพ ย์ เพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากแบบแสดงรายการข้ อ มู ลประจ� ำ ปี (แบบ 56-1)
ของธนาคารที่ แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ข องธนาคาร www.thanachartbank.co.th”

การมุ่งเน้นกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจ

ปี 2562
1
2
3
4

การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ให้สอดรับกับแผนธุรกิจ และ Customer Journey
เพื่อให้สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) โดยน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ ทั้งในรูปของการสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Acquisition) การรักษาฐานลูกค้าเดิม
(Retention) และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Deepening)
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-End Process)
ให้มีความคล่องตัว (Agility) พร้อมทั้งน�ำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการท�ำงาน
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People Development) ให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถ
ให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเน้นพัฒนาความรู้
และทักษะใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill)
ของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

วิสัยทัศน์
เป็ นธนาคารชั้น น�ำในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม
สามารถตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าได้อย่างเหมาะสม
ด้ วยบริการและค�ำแนะน�ำที่เ ป็นเลิศ

หลักการด�ำเนินธุรกิจ
1.
		
		
2.
		
		
3.

ความเชื่อมั่นในบุคลากร: กลุ่มธนชาตมีความเชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ามากที่สุด
และตระหนักว่าการเติบโตของธนาคารเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถและความซื่อสัตย์
ของบุคลากรของธนาคาร
อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ: กลุ่มธนชาตให้ความส�ำคัญกับการบรรลุถึงความเป็นเลิศอย่างจริงจัง
เรามีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี
ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม: กลุ่มธนชาตมีความใส่ใจอย่างมาก ในการรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ หรือสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

2559

2558

2557

2561

2560

2559

2558

2557

46,288
15,250
31,038
12,201
43,239
20,525

44,366
14,956
29,410
12,572
41,982
20,437

44,886
16,174
28,712
11,654
40,366
20,585

48,217
20,536
27,681
11,957
39,638
19,721

52,445
24,884
27,561
11,750
39,311
19,515

42,806
14,440
28,365
9,251
37,616
17,785

41,282
14,144
27,138
9,646
36,784
17,702

41,843
15,295
26,548
8,909
35,457
17,792

45,125
19,572
25,553
10,441
35,994
17,096

49,102
23,920
25,182
8,643
33,825
17,029

4,741
14,703

6,244
13,810

6,251
12,434

8,592
10,743

7,122
9,922

4,465
13,911

5,935
13,135

5,808
11,962

8,007
11,452

7,181
7,918

ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้รวม(1)
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า(2)
ก�ำไรสุทธิ(3)

อัตราส่วนผลการด�ำเนินงาน
ก�ำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)
2.42
2.28
2.05
1.90
1.80
2.29
2.17
1.97
2.03
1.44
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่
(ROAA) (ร้อยละ)
1.46
1.42
1.29
1.11
0.98
1.47
1.42
1.31
1.24
0.82
อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(ROAE) (ร้อยละ)
10.68
10.68
10.27
9.83
9.93
10.95
10.95
10.64
11.39
8.60
(4)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
(Interest Spread) (ร้อยละ)
3.06
3.06
3.03
2.84
2.68
3.03
3.05
3.02
2.83
2.66
อัตราส่วนต้นทุนจากการด�ำเนินงาน
ต่อรายได้รวม(5) 										
หลังหักค่าใช้จ่ายจากการ
รับประกันภัยและประกันชีวิต
(ร้อยละ)
47.47
48.68
51.00
49.75
49.64
47.28
48.12
50.18
47.50
50.34

ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะ
การเงิน (ล้านบาท)
753,498 711,675
1,046,612 1,009,557
795,239 755,586
902,407 873,349
141,698 134,290

เงินให้สินเชื่อ
สินทรัพย์รวม
เงินรับฝากและเงินกู้ยืม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น(6)

ค�ำนิยามและสูตรการค�ำนวณ

(1)
(2)
(3)
(4)

		
		
		
		

(5)
(6)

690,907
950,511
725,966
824,391
124,488

713,446
980,972
741,145
863,281
116,226

754,370
1,008,890
787,189
902,726
104,977

699,601
984,124
773,950
852,982
131,141

665,505
954,460
737,812
830,074
124,385

651,613
906,868
712,329
791,283
115,585

676,001
938,834
726,002
830,784
108,050

714,436
967,216
773,578
871,614
95,602

รายได้รวม = รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย = อัตราผลตอบแทน - ต้นทุนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบี้ย / สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สินเชื่อ
ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินฝากรวม รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และเงินกู้ยืมรวม
อัตราส่วนต้นทุนจากการด�ำเนินงานต่อรายได้รวม = ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย/รายได้รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ณ วันที่ หรือสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561

2560

2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2558

2557

2561

2560

2559

2558

2557

คุณภาพสินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก
รวมเงินกู้ยืม (ร้อยละ)
94.75
94.19
95.17
96.27
95.83
90.39
90.20
91.48
93.11
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL-Gross) ต่อเงินให้สินเชื่อ
(ร้อยละ)
2.30
2.30
2.29
2.84
4.09
2.02
1.94
1.90
2.20
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ
(NPL-Net) ต่อเงินให้สินเชื่อ
(ร้อยละ)
1.22
1.19
1.07
1.26
2.02
1.24
1.19
1.05
1.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด
ต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(ร้อยละ)
123.20 134.07 151.16 119.42
85.52
124.72 139.80 151.64 127.41
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ										
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ร้อยละ)
154.90 172.91 192.38 159.33 133.38
165.07 191.59 202.23 171.94
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(ล้านบาท)
19,329 18,108 16,434 21,681 32,761
15,905 14,413 12,893 15,986

92.35
2.97
1.61
90.64

138.16
22,595

ความเพียงพอของเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
(ร้อยละ)						
15.42
14.81
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
(ร้อยละ)						
19.45
18.94
สินทรัพย์เสี่ยง						 677,775 662,905

13.27
19.15
682,373

12.04

10.70

17.92
15.83
682,245 724,209

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
(เฉพาะธนาคาร)
จ�ำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น)
- จ�ำนวนเฉลี่ย
6,065
6,065
6,065
5,641
5,514
- ณ สิ้นปี
6,065
6,065
6,065
6,065
5,514
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
23.78
22.46
20.80
19.41
19.25
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)						

6,065
6,065
21.62
0.51

6,065
6,065
20.51
0.92

6,065
6,065
19.06
0.75

5,641
6,065
17.82
0.62

5,514
5,514
17.34
0.45

11,544
512
24

11,535
523
36

12,305
592
45

12,468
614
49

12,676
617
51

ข้อมูลอื่น
พนักงาน
13,700 13,698 14,553 14,719 14,806
สาขา						
ส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 						

PROGRESS RAPIDLY
AND STAY FOCUSED

คิดแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
ตอบโจทย์ความต้องการ
ในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว
คือกลยุทธ์เชิงรุกที่เราทุ่มเท

WORKFORCE
SPIRIT
เปลี่ยนมิติใหม่คนธนชาต
มุ่งมั่นทุกความเชี่ยวชาญ
อย่างมืออาชีพ และพร้อม
ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง

CUSTOMIZED
DELIVERY
เป้าหมายของลูกค้า
คือเป้าหมายของเรา
จึงพร้อมส่งมอบ
ความความส�ำเร็จ
อย่างตรงใจ

PACE UP
WITH TECHNOLOGY
เข้าใจเทคโนโลยี
ประยุกต์ให้เข้าถึงง่าย
ต่อยอดใช้ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด

SOCIAL
ENGAGEMENT
มุ่งมั่นและภาคภูมิใจ
ในการสืบสานเอกลักษณ์
วัฒนธรรมความเป็นชาติ
ช่วยเหลือและแบ่งปันสู่สังคม
ในทุกโอกาส

สารจากคณะกรรมการธนาคาร

เรียน ผู้ถือหุ้น
เศรษฐกิ จ โลกในปี 2561 ยั ง คงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากปี
ก่อนหน้า แต่มีแรงกดดันจากปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะด้านการค้า
และด้ า นภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ก ารเมื อ งโลกที่ มี ค วามผั น ผวนมากขึ้ น
ท�ำให้การส่งออกสินค้าของไทยชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ยัง
สามารถขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนส�ำคัญ
จากนโยบายเศรษฐกิจที่กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
รวมถึงได้รับอานิสงส์จากการขับเคลื่อนมาตรการและโครงการลงทุน
ต่าง ๆ ของภาครัฐ
ส�ำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปีทผี่ า่ นมา ได้มกี ารด�ำเนินการ
พั ฒ นาทั้ ง ในด้ า นกระบวนการ และด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์มเี สถียรภาพแข็งแกร่งจากความสามารถในการด�ำรง
เงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างเพียงพอ รวมทั้งความสามารถ
ในการสร้ า งผลก� ำ ไรยั ง เติ บ โตได้ เ ป็ น อย่ า งดี เ มื่ อ เที ย บกั บ อั ต รา
การขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP)
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ในปีทผี่ า่ นมา ธนาคารธนชาตยังคงด�ำเนินกลยุทธ์การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ทีม่ งุ่ เน้นในการเป็นธนาคารหลัก
(Main Bank) ด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการให้บริการ
ที่ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พร้ อ มไปกั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจด้วยการลงทุนในด้านดิจิทัลของ
ธนาคาร รวมทัง้ การได้รบั การสนับสนุนจากธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีเสถียรภาพและ
ความปลอดภัย สามารถรองรับการให้บริการของลูกค้าได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นากระบวนการท� ำ งานให้ เ ป็ น อั ต โนมั ติ
ซึ่ ง ท� ำ ให้ อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น จากการด� ำ เนิ น งานต่ อ รายได้ ร วม
(Cost-to-Income Ratio) ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
และอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ เ มื่ อ เที ย บกั บ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น
ของค่าใช้จา่ ย (Operating Leverage) อยูใ่ นระดับสูงของอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถและ
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี ที่ ผ ่ า นมาธนาคาร
มีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) อย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองผ่าน
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning Platform)
ซึ่ ง จะเป็ น การยกระดั บ ทั ก ษะความสามารถพนั ก งานและสร้ า ง
วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ แ บบใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในยุคดิจิทัล

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ

ส� ำ หรั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ย
ในปีที่ผ่านมา มีก�ำไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยก�ำไรสุทธิ
ในปี 2561 อยู่ที่ 14,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับ
ปี ที่ ผ ่ า นมา สิ น ทรั พ ย์ ร วมของธนาคารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4
จากสิ้นปีท่ีผ่านมา ตามการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยธนาคารยังสามารถ
รักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร ท�ำให้ธนาคารมีสัดส่วนสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.3 อัตราส่วนเงิน
กองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 15.4 และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 19.5

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัว
Thanachart Line Official Account ขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้า
ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line โดยลูกค้าสามารถทราบข้อมูล
ความคุ ้ ม ครองทั้ ง หมดที่ มี และสามารถแจ้ ง อุ บั ติ เ หตุ ร ถยนต์ ไ ด้
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังให้ส่วนลดและสิทธิป ระโยชน์จาก
ร้านค้าชั้นน�ำต่าง ๆ ที่ร่วมรายการ

ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ธนาคารที่ ลู ก ค้ า ใช้ บ ริ ก ารเป็ น
ธนาคารหลัก (Main Bank) ธนาคารธนชาตจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ๆ อาทิ ระบบ Automotive Digital Lending
Experience (ALDX) ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตธนชาตตระกูลไดมอนด์
แอปพลิเคชัน “TShop” คู่ใจร้านค้า “QR พารวย” ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs
3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “SME ได้ใจ” “SME Biz Smart” และ “SME
บัญชีเดียว”

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด ได้เปิด
เสนอขายกองทุน T-SmartBeta ที่สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุน
รองรับภาวะความผันผวนของตลาดได้ โดยการปรับสัดส่วนการลงทุน
ในหุ้น Mid Beta และ Low Beta ให้เหมาะสม

ในส่วนของบริษทั ย่อยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ อาทิ

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ได้พัฒนา
ระบบบริการลูกค้าครั้งใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดเอกสาร เพิ่มความรวดเร็ว
และรายงานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ร วมของลู ก ค้ า (Consolidated
Statement) ได้
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(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่ธนาคารและบริษัทย่อยประสบ
ผลส�ำเร็จด้วยดีในหลาย ๆ ด้าน และได้รับการยอมรับจากองค์กร
ต่าง ๆ ที่ได้มอบรางวัลให้กับธนาคารและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้
• รางวัล The Thailand Country Awards 2018 สาขา
The Best Automobile Lending Product of the Year จากนิตยสาร
The Asian Banker โดยธนาคารได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ)
• รางวัลบริษทั หลักทรัพย์ดเี ด่นด้านการให้บริการอนุพนั ธ์ SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร โดย บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• รางวัลกองทุนตราสารหนีเ้ พือ่ การเลีย้ งชีพยอดเยีย่ มแห่งปี
จากงานประกาศรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ 2018 โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จัดการลงทุน และ บริษทั มอร์นงิ่ สตาร์
รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด

016

รายงานประจำ�ปี 2561

• รางวั ล กองทุ น ยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี ประเภทกองทุ น รวม
ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นครั้งที่ 2 จากงานประกาศรางวัล
Money & Banking Awards 2018 โดยวารสารการเงินธนาคาร
• รางวั ล บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ดี เ ด่ น - SET
Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับที่ 1 ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ธนาคารและบริษทั ย่อยตระหนักดีวา่ การเติบโตและความส�ำเร็จ
ต้องควบคู่กับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยจะเห็นได้จากการ
ที่ ธ นาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ร ่ ว มงานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น สากล
และร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition against

(นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

Corruption) นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนากรอบความเสี่ยง
โดยรวมที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite Framework) รวมทั้ง
จัดให้มหี ลักสูตรการฝึกอบรมและเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวก
กับทีมงานในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งท�ำให้ธนาคารสามารถมุ่งเน้น
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยงั คงเผชิญกับความท้าทาย
หลายประการทั้งในด้านปัจจัยทางการเมือง ด้านการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบในการก�ำกับดูแล และด้านการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการให้บริการมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย แนวโน้มการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจไทยและโลก การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม
2562 วัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ภาวะหนี้ของภาคครัวเรือน
และธุรกิจเอกชนที่อยู่ในระดับสูง กฎระเบียบเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและการค�ำนวณความสามารถในการช�ำระหนี้
ของลูกค้า การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ภาวะการแข่งขันจากผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
ที่น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น
ในปี 2562 ธนาคารธนชาตจึงให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการ ดังนี้

1) การรักษาความเป็นที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนต์
2) การพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3) การเพิม่ จ�ำนวนลูกค้าทีใ่ ช้บริการธนาคารเป็นธนาคารหลัก
(Main Bank) ด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากแก่ลูกค้า และ
4) การยึ ด มั่ น กั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ลู ก ค้ า พนั ก งาน ผู ้ ถื อ หุ ้ น และหน่ ว ยงานทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ขอขอบคุณ
ท่านส�ำหรับการให้การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น
ที่มีต่อธนาคารธนชาต
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คณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

		รองประธานกรรมการ
		ประธานกรรมการบริหาร
		กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		และกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ*

		กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
		กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. นายบันเทิง ตันติวิท

		ประธานกรรมการ

หมายเหตุ * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
		 และครบวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
		 ดำ�รงตำ�แหน่งสืบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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4. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ*

		กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		กรรมการก�ำกับความเสี่ยง
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
		กรรมการผู้จัดการใหญ่

5. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

		กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

6. นายณรงค์ จิวังกูร

9. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

		กรรมการ
		รองประธานกรรมการบริหาร

		กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		กรรมการก�ำกับความเสี่ยง

11. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

12. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

		กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย

		กรรมการอิสระ
		กรรมการ
		ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 		ประธานกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
		ประธานกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		และกรรมการผู้จัดการใหญ่

		กรรมการ
		กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		และกรรมการผู้จัดการใหญ่

10. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

		กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		และกรรมการผู้จัดการใหญ่

13. นายวอลเตอร์ ทัส
		กรรมการ
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีเ่ ติบโตร้อยละ 4.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของการส่งออก
ถึงแม้วา่ จะชะลอตัวลงบ้างในช่วงครึง่ หลังของปีตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ในขณะที่การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับภาคการท่องเที่ยวขยาย
ตัวลดลงจากปีก่อนตามการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก ทั้งนี้ จากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย และอัตราเงินเฟ้อที่ทยอย
ปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก
ร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี ในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2561 เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน และอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นดังกล่าวยังเป็นอัตราที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในระยะข้างหน้า
ในปี 2561 สินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ปรับดีขึ้น
โดยสินเชื่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่สินเชื่อ
ภาคครัวเรือนขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ ส�ำหรับคุณภาพของสินเชือ่ สินเชือ่ ด้อยคุณภาพมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 ตามการคาดการณ์ของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึง่ มีปจั จัยสนับสนุนจากการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนทีม่ แี นวโน้มการเติบโตอยูใ่ นเกณฑ์ดี การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐทีป่ รับตัวดี
อย่างชัดเจน รวมถึงการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะที่ภาคการส่งออกอาจจะชะลอตัวลงจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

รายการส�ำคัญในระหว่างปี 2561
• เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต
จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในอัตราเท่ากับหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นเงินจ�ำนวน 3,154 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายปันผลในครั้งนี้ เมื่อรวมกับ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงิน 2,426 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2560
ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.92 บาท คิดเป็นเงินจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 5,580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.48 ของก�ำไรสุทธิปี 2560 จากงบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร หรือร้อยละ 40.40 ของก�ำไรสุทธิปี 2560 จากงบการเงินรวม โดยธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่
11 พฤษภาคม 2561
• การประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท คิดเป็นเงินจ�ำนวน 3,093 ล้านบาท โดยคิดเป็น
ร้อยละ 44.80 ของก�ำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึง่ แรกของปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร หรือร้อยละ 40.70 จากงบการเงินรวม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไปวันที่ 21 กันยายน 2561

งบการเงินรวมของธนาคาร รวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้
บริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นโดยตรง
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ำกัด
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บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นโดยอ้อม
บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จ�ำกัด

ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน
(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560)
(หน่วย : ล้านบาท)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

2561

2560

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ (1)
รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ (2)

46,288
15,250
31,038
6,627
5,574
43,239
20,525

44,366
14,956
29,410
5,897
6,675
41,982
20,437

1,922
294
1,628
730
(1,101)
1,257
88

4.33
1.97
5.54
12.38
(16.49)
2.99
0.43

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า

22,714

21,545

1,169

5.43

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
จากการด�ำเนินงานตามปกติ

4,741

6,244

(1,503)

(24.07)

17,973

15,301

2,672

17.46

2,515

932

1,583

169.85

15,458
14,703

14,369
13,810

1,089
893

7.58
6.47

755

559

196

35.06

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
    ของบริษัทย่อย
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
หมายเหตุ

(1)
(2)

2.42
6,064.86

2.28		
6,064.86

รายได้จากการดำ�เนินงานหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
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ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2561
จากกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ด้วยการให้บริการ
ที่มีคุณภาพในทุกช่องทาง และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้า พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจให้ธุรกิจหลักขององค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ธนาคาร
และบริษัทย่อยมีผลก�ำไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ส่งผลให้
ก�ำไรสุทธิในปี 2561 อยูท่ ี่ 14,703 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 893 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.47 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา โดยก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก่อนตั้งส�ำรอง (PPOP) มีการขยายตัวตามผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทั้ง ธนาคารยังคงรักษา
ความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์ สภาพคล่อง และเงินกองทุน
อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความมั่นคงในการด�ำเนินธุรกิจและศักยภาพ
ในการแข่งขันอย่างชัดเจน
ฐานรายได้รวมของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99
จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54
จากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2.95
สาเหตุหลักมาจากก�ำไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลง ในขณะที่
ค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการด� ำ เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยที่ ร ้ อ ยละ 0.43
ส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีการปรับตัวลดลงร้อยละ
24.07 ส่งผลให้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 2,672 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17.46 จากปีที่ผ่านมา
สินทรัพย์รวมของธนาคารเติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปีและ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 จากสิ้นปีที่ผ่านมา ตามยอดสินเชื่อรวม
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย
และสินเชือ่ SME โดยยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างแข็งแกร่ง
จากนโยบายการบริหารความเสีย่ งอย่างรอบคอบ ในขณะทีเ่ งินฝากรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.01
สัดส่วนสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ตามงบการเงินรวม
อยู่ที่ร้อยละ 2.30 คงที่จากสิ้นปีที่ผ่านมา ในขณะที่อัตราส่วน
ค่าเผือ่ หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (Coverage
Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 123.20 และมีอัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรอง
พึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 154.90
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ส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารมีสัดส่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 2.02 และอัตราส่วน
ค่าเผือ่ หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (Coverage
Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 124.72 และมีอัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกัน
ตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) อยู่ที่ร้อยละ
165.07 ด้านเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ของธนาคารเท่ากับร้อยละ 19.45 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560
ที่ร้อยละ 18.94 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 15.42 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 14.81
สรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2561 เปรียบเทียบกับ
ปี 2560 เป็นดังนี้
• รายได้ดอกเบีย้ สุทธิปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.54 จากปริมาณ
สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)
อยู่ที่ร้อยละ 3.06
• รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2.95 สาเหตุหลัก
มาจากก�ำไรจากเงินลงทุนที่ลดลง
• ฐานรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99 จากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 0.43
จากการบริหารค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนตั้งส�ำรอง (PPOP) เพิ่มขึ้น
1,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.43 จากฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงร้อยละ 24.07
ในขณะที่ภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของธนาคารที่หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561
• ก�ำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 893 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.47
มาอยู่ที่ 14,703 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

2561

2560

46,288

44,366

1,922

4.33

1,743
108
2,631
17,551
24,255

1,365
25
3,143
17,759
22,074

378
83
(512)
(208)
2,181

27.69
332.00
(16.29)
(1.17)
9.88

15,250

14,956

294

1.97

9,071
997
3,482
1,690
10

8,699
792
3,348
2,110
7

372
205
134
(420)
3

4.28
25.88
4.00
(19.91)
42.86

31,038

29,410

1,628

5.54

ในปี 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีรายได้ดอกเบีย้ สุทธิจำ� นวน 31,038 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.54
จากปีกอ่ น
• รายได้ดอกเบี้ย มีจ�ำนวน 46,288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,922 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.33 เนื่องจากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโตร้อยละ 13.44 จากปีก่อน
• ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย มีจ�ำนวน 15,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 294 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.97 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนเงินฝาก
ตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 3.06 คงที่จากปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ร้อยละ)

4Q60

1Q61

2Q61

3Q61

4Q61

2560

2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ย

1.50

1.50

1.50

1.50

1.54

1.50

1.51

อัตราผลตอบแทน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

4.87
1.85
3.02

4.87
1.86
3.00

4.92
1.87
3.06

4.92
1.84
3.08

4.95
1.85
3.10

4.93
1.87
3.06

4.91
1.86
3.06
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

(หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

2561

2560

6,627

5,897

730

12.38

357
(85)
299
2,937
411
1,655

548
1,113
200
2,928
464
1,422

(191)
(1,198)
99
9
(53)
233

(34.85)
107.64)
49.50
0.31
(11.42)
16.39

5,574

6,675

(1,101)

(16.49)

12,201

12,572

(371)

(2.95)

รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ในปี 2561 มีจำ� นวน 12,201 ล้านบาท ลดลง 371 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.95 จากปีทผี่ า่ นมา โดยสาเหตุหลัก
มาจากก�ำไรจากเงินลงทุนทีล่ ดลง
• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจ�ำนวน 6,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 730 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.38 เป็นผลจากค่าธรรมเนียม
จากการจัดการกองทุน และค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันฯ
• รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นมีจ�ำนวน 5,574 ล้านบาท ลดลง 1,101 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.49 จากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากก�ำไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลง 1,198 ล้านบาท จากการปรับพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมต่อภาวะตลาด
ด้วยสาเหตุดังกล่าว อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 28.22 ลดลงจากปีก่อน
ที่ร้อยละ 29.95

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

2561

2560

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

11,171
2,602
713
58
5,981

11,981
2,806
726
53
4,871

(810)
(204)
(13)
5
1,110

(6.76)
(7.27)
(1.79)
9.43
22.79

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

20,525

20,437

88

0.43
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ในปี 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ จ�ำนวน 20,525 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 88 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.43 จากปีกอ่ น ส่งผลให้อตั ราส่วนต้นทุนจากการด�ำเนินงานต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2561 อยูท่ รี่ อ้ ยละ
47.47 ลดลงจากปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 48.68

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

(หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

2561

2560

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

4,741

6,244

(1,503)

(24.07)

0.57

0.79

(0.22)

(27.85)

Credit Cost (ร้อยละ)

ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 4,741 ล้านบาท ลดลง 1,503 ล้านบาท
หรือร้อยละ 24.07 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมี Credit Cost อยู่ที่ร้อยละ 0.57 ลดลงจากร้อยละ 0.79

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

11,019
97,568
161,078
753,498
645

11,453
94,651
167,368
711,675
589

(434)
2,917
(6,290)
41,823
56

(3.79)
3.08
(3.76)
5.88
9.51

(23,652)
2,815
7,996
19,790
15,855
1,046,612

(24,034)
2,793
8,622
20,202
16,238
1,009,557

382
22
(626)
(412)
(383)
37,055

(1.59)
0.79
(7.26)
(2.04)
(2.36)
3.67
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจ�ำนวน 1,046,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37,055 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.67 จากสิ้นปี 2560 โดยมีรายละเอียดส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ดังนี้
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจ�ำนวน 97,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�ำนวน 2,917 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.08 จากการบริหารสภาพคล่อง
• เงินลงทุนสุทธิ มีจ�ำนวน 161,078 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�ำนวน 6,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.76 ส่วนใหญ่เป็นการบริหาร
อัตราผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
• เงินให้สินเชื่อ มีจ�ำนวน 753,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�ำนวน 41,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.88 จากการเติบโตของ
สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ SME โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 13.44 จากการพัฒนากระบวนการท�ำงานและ
ภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยธนาคารยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดสินเชื่อรถยนต์ใหม่ โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อยต่อ
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ 74 ต่อ 26
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

752,160
71,955
1,163
43,079
3,875
5,729
24,445
902,406
141,699
2,507
1,046,612

716,278
82,424
1,989
39,308
3,638
5,476
24,236
873,349
134,290
1,918
1,009,557

35,882
(10,469)
(826)
3,771
237
253
209
29,057
7,409
589
37,055

5.01
(12.70)
(41.53)
9.59
6.51
4.62
0.86
3.33
5.52
30.71
3.67

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 902,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,057 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.33 จากสิ้นปี 2560 โดยมีรายการส�ำคัญดังนี้
• เงินรับฝาก มีจ�ำนวน 752,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35,882 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.01 จากสิ้นปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากับ
ร้อยละ 48.52 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 42.93
• ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีจ�ำนวน 43,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,771 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.59 จากการเสนอขายตราสารหนี้
ของบริษัทย่อย
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ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 144,206 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7,998 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.87 จากสิน้ ปี 2560
โดยแบ่งเป็น
• ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร จ�ำนวน 141,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.52 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้น
ของก�ำไรจากการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2561 จ�ำนวน 14,703 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ที่ลดลงจ�ำนวน 1,063 ล้านบาท และการจ่ายปันผลจ�ำนวน 6,247 ล้านบาท
• ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม จ�ำนวน 2,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 589 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.71 เกิดจากผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อย

คุณภาพสินทรัพย์
การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์ พิจารณาจากสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม

1. เงินให้สินเชื่อ
1.1 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ มีจ�ำนวน 754,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีก่อนจ�ำนวน 41,879 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.88 โดยเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อเติบโตร้อยละ 13.44 จากการพัฒนากระบวนการท�ำงานและ
ภาวะตลาดรถยนต์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นลดลงร้อยละ 0.33 โดยสินเชื่อเคหะเติบโตขึ้นร้อยละ 7.07 ด้านสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 6.95 จากสิ้นปีก่อน โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ 74 ต่อ 26 นอกจากนี้ ธนาคารมีการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพเพื่อ
รักษาความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์ โดยในระหว่างปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการช�ำระหนี้ การโอนสินทรัพย์และ/หรือหุน้ ทุนและ/หรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการช�ำระหนี้ รวมกันเป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,165 ราย ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้เป็นจ�ำนวนประมาณ 2,403 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารและ
บริษทั ย่อยมีลกู หนีท้ ไี่ ด้มกี ารท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนีแ้ ล้วจ�ำนวน 6,620 ราย และยอดเงินต้นและดอกเบีย้ คงค้างเป็นจ�ำนวน 9,755 ล้านบาท
การกระจายตัวของสินเชื่อ
ณ สิ้นปี 2561 สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 55.88 โดยรองลงมาได้แก่ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร้อยละ 25.85 สินเชื่อที่อยู่อาศัย ร้อยละ 14.58 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.69
โครงสร้างเงินให้สินเชื่อ
(ล้านบาท)

800,000

17.99%

3.99%
11.41%
16.68%

3.90%
11.43%
16.08%

3.79%
11.51%
15.35%

3.69%
11.48%
14.37%

14.75%

14.42%

14.50%

14.54%

14.58%

14.58%

51.11%

51.81%

52.15%

53.42%

54.06%

54.77%

55.88%

2Q60

3Q60

4Q60

1Q61

2Q61

3Q61

4Q61

600,000

4.26%
11.05%
18.56%

4.07%
11.00%

3.94%
11.26%

4.02%
11.42%

19.06%

18.25%

400,000

14.89%

14.76%

200,000

51.23%

1Q60

0

เช่าซื้อ

ที่อยู่อาศัย

ธุรกิจขนาดใหญ่

SME

อื่น ๆ
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1.2 เงินให้สนิ เชือ่ จัดชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ของธนาคารและบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (บริษทั บริหารสินทรัพย์) มีเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้
ค้างรับจัดชั้นตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด จ�ำนวน 701,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�ำนวน 34,081 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11
โดยได้ท�ำการส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 21,117 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับคิดเป็นร้อยละ 3.01

สรุปลูกหนี้จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.
(หน่วย : ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
25560

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

656,396
27,759
4,602
3,171
9,724

624,828
26,304
5,938
2,672
7,829

4,127
2,438
1,617
1,155
3,562

3,310
2,336
2,219
823
3,013

รวม

701,652

667,571

12,899

11,701

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่ตั้งเพิ่มเติม			

8,218

10,017

รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด			

21,117

21,718

สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (ร้อยละ)		

3.01

3.25

1.3 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)
ภายใต้ภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ก�ำลังฟื้นตัว ธนาคารและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของงบการเงินรวมของธนาคารมีจ�ำนวน 19,329 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,221 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.74 จากสิน้ ปีกอ่ น ส่งผลให้อตั ราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพต่อเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีร้ วม (NPL Ratio)
ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 2.30 คงที่จากสิ้นปีก่อน เมื่อพิจารณาส่วนของธนาคาร สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 1,493 ล้านบาท
จากสิ้นปีก่อน และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม (NPL Ratio) ของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 2.02 เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 1.94
		
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคารและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 123.20 ในขณะที่ธนาคารและบริษัทย่อยมีส�ำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ ธปท.จ�ำนวน 8,439 ล้านบาท
และมีอัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 154.90
และเมือ่ พิจารณาส่วนของธนาคาร อัตราส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทัง้ หมดต่อเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 อยู่ที่ร้อยละ 124.72 ในขณะที่ธนาคารมีส�ำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ ธปท. จ�ำนวน 7,820 ล้านบาท และมีอัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกัน
ตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) อยู่ที่ร้อยละ 165.07
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สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)
ธนาคาร

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด*
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL-gross)
ต่อเงินให้สินเชื่อรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL-net)
ต่อเงินให้สินเชื่อรวม
อัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ธนาคารและบริษัทย่อย

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

15,905
19,837

14,412
20,149

19,329
23,812

18,108
24,278

(ร้อยละ)

2.02

1.94

2.30

2.30

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

1.24
165.07

1.19
191.59

1.22
154.90

1.19
172.91

(ร้อยละ)

124.72

139.80

123.20

134.07

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

* รวมค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

งบการเงินรวม
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) และ NPL Ratio (ร้อยละ)
ของ ธนาคารและบริษัทย่อย
18,108

2.30%
4Q60

19,146

2.38%

1Q61

18,622

2.25%
2Q601

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

19,090

2.42%

3Q61

19,329

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)
และอัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)
ของ ธนาคารและบริษัทย่อย
172.91%

169.38%

165.67%

160.61%

154.90%

2.30%

134.07%

130.33%

132.34%

128.18%

123.20%

4Q61

4Q60

1Q61

2Q61

3Q61

4Q61

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสำ�รองต่อสำ�รองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.

NPL Ratio

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) และ NPL Ratio (ร้อยละ)
ของ ธนาคาร
14,412

1.94%
4Q60

15,399

2.03%

1Q61

14,865

1.91%
2Q601

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

15,281

2.06%

3Q61
NPL Ratio

15,905

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)
และอัตราส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)
ของ ธนาคาร
191.59%

186.45%

181.93%

174.16%

165.07%

2.02%

139.80%

134.73%

137.01%

132.02%

124.72%

4Q61

4Q60

1Q61

2Q61

3Q61

4Q61

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
อัตราส่วนสำ�รองต่อสำ�รองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.
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2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 161,078 ล้านบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 69.97 รองลงมาคือ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.83 ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ของธนาคาร หลังจากบวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว ลดลงจากปี 2560 ที่มีเงินลงทุนสุทธิ 167,368
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังนี้
ตารางแสดงการจ�ำแนกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ�ำแนกตามประเภทของตราสาร
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทของเงินลงทุน

31 ธันวาคม
2561

ร้อยละ

31 ธันวาคม
2560

ร้อยละ

12,300
100,009
381

7.64
62.09
0.24

9,119
113,782
42

5.45
67.98
0.03

693
21,361
220

0.43
13.26
0.14

232
24,009
240

0.14
14.35
0.14

0
17,385
0

0.00
10.79
0.00

0
10,441
0

0.00
6.24
0.00

ตราสารหนี้
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
• เพื่อค้า
• เผื่อขาย
• ถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
• เพื่อค้า
• เผื่อขาย
• ถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
• เพื่อค้า
• เผื่อขาย
• ถือจนครบกำ�หนด
ตราสารทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
• เพื่อค้า
• เผื่อขาย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
• ถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,079
4,464

0.67
2.77

1,749
3,147

1.04
1.88

0
3,640
161,532
(446)
(8)

0.00
2.26
100.29
(0.28)
(0.01)

0
3,662
166,423
955
(10)

0.00
2.19
99.44
0.57
(0.01)

รวมเงินลงทุน - สุทธิ

161,078

100.00

167,368

100.00

สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 94.75 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากสิ้นปี 2560 ที่ร้อยละ 94.19 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด โดยธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่ง
ของสภาพคล่องด้วยการคงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องและมีความเสี่ยงต�่ำเป็นสัดส่วนที่สูง
ทั้งนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยธนาคารได้ด�ำเนินการตามนโยบายการด�ำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - LCR) ปัจจุบันธนาคารยังคงรักษาระดับ
สภาพคล่องเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามเกณฑ์ Basel III โดยมีอัตราส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สูงกว่าร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดที่ร้อยละ 80
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รายงานประจำ�ปี 2561

ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 9,304 ล้านบาท และได้มาในกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 13,193 ล้านบาท ขณะทีก่ ระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 4,323 ล้านบาท ท�ำให้ธนาคารและบริษทั ย่อย
มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจ�ำนวน 434 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เป็นจ�ำนวน 11,019 ล้านบาท โดยมีรายการหลักที่ส�ำคัญ ดังนี้
- กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีท้ เี่ พิม่ ขึน้ 53,303 ล้านบาท หักกลบ
กันกับการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจ�ำนวน 35,882 ล้านบาท และการลดลงของทรัพย์สินรอการขายจ�ำนวน 6,242 ล้านบาท
- ส่วนกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลงจ�ำนวน 10,346 ล้านบาท
- ส�ำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปในการจ่ายคืนเงินกูย้ มื จ�ำนวน 10,749 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 6,247
ในขณะที่กระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมจ�ำนวน 14,520 ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

2561

2560

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(9,304)
13,193
(4,323)

2,615
14,195
(17,434)

เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี

(434)
11,453

(624)
12,077

เงินสด ณ วันปลายปี

11,019

11,453

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืมจ�ำนวน 752,160 และ 43,079 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในขณะทีแ่ หล่งใช้ไปของเงินทุนจะใช้ไปในเงินให้สนิ เชือ่ จ�ำนวน 753,498 ล้านบาท และเงินลงทุนก่อนค่าเผือ่ การปรับมูลค่า จ�ำนวน 161,532 ล้านบาท
โดยรายการของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนหลัก ๆ ตามวันที่ครบก�ำหนดของแต่ละรายการนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
เมื่อทวงถาม
ล้านบาท
ร้อยละ

ประเภท

แหล่งที่มา
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืม

 น้อยกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ร้อยละ

มากกว่า 1 ปี
ล้านบาท
ร้อยละ

ไม่มีก�ำหนด
ล้านบาท
ร้อยละ

รวม
ล้านบาท

ร้อยละ

94.58
5.42

364,977
334

45.90
0.04

342,847
5,600

43.11
0.70

44,336
37,145

5.58
4.67

0
0

0.00
0.00

752,160
43,079

รวมแหล่งทีม่ า 365,311

45.94

348,447

43.81

81,481

10.25

0

0.00

795,239 100.00

แหล่งใช้ไป
เงินให้สนิ เชือ่ (1) 40,263
เงินลงทุน
5

4.40
0.00

187,204
69,153

20.46 526,031
7.56 83,190

57.49
9.09

0
9,184

0.00
1.00

753,498
161,532

รวมแหล่งใช้ไป

4.40

256,357

28.02

66.58

9,184

1.00

915,030 100.00

หมายเหตุ

(1)

40,268

609,221

82.35
17.65

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนตามวันที่ที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงิน นับจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว จะเห็นว่าจ�ำนวนเงินจากแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินรับฝากเมื่อทวงถาม
ร้อยละ 45.90 และเงินรับฝากที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 43.11 ของแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมด ในขณะที่แหล่งใช้ไปของ
เงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.49 และเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
ร้อยละ 20.46 ของแหล่งใช้ไปของเงินทุนทั้งหมด ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี ความไม่สัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดังกล่าว
เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยปกติในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเงินฝากส่วนใหญ่
มักจะมีการต่ออายุเงินฝากเมื่อครบก�ำหนด อีกทั้งธนาคารได้ด�ำเนินนโยบายในการที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนให้สัมพันธ์กับการใช้ไปของเงินทุน
ให้ได้มากที่สุด ผ่านเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบถึงผลกระทบต่อ
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 87,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,910 ล้านบาท (ร้อยละ 4.70)
จากจ�ำนวน 83,196 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันอื่น ๆ ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง
(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
เพิ่ม/(ลด)
ร้อยละ

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เลตเตอร์ออฟเครดิต
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่น ๆ

303
283
759
2,402

115
270
1,045
2,291

188
13
(286)
111

163.48
4.81
(27.37)
4.85

22,341
61,018

23,832
55,643

(1,491)
5,375

(6.26)
9.66

รวม

87,106

83,196

3,910

4.70

การด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ธนาคารมีเงินกองทุนรวมตามเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 131,859 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
จ�ำนวน 104,481 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ�ำนวน 27,378 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 19.45
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ร้อยละ 18.94 โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 15.42 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 4.03
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10.375 โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งหมด

032
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104,481
131,859

15.42
19.45

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

98,209
125,527

14.81
18.94

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง/ทางอ้อม
(ร้อยละ)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2561
2560

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)			
งบการเงินรวม		
14,703
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
100.00
593
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำ�กัด
75.00
655
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
100.00
1,042
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำ�กัด
100.00
237
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
65.18
1,641

13,810
609
426
1,051
210
1,126

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
มูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันผ่านบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2561 เท่ากับ 3,152 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นทีม่ มี ลู ค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 3,388 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.11 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.78 โดยมูลค่าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์แบ่งเป็น ลูกค้ารายย่อยร้อยละ 50.56 ลูกค้าสถาบันร้อยละ 36.23 และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 13.21
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 593 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.63
จากงวดเดียวกันปีก่อน โดยรายได้รวมลดลงร้อยละ 6.14 จากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สอดคล้องกับภาวะการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ และลดลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับ ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ส�ำหรับค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 8.14 เป็นไปตามรายได้ที่ลดลง และมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราการด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 37.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ก�ำหนดไว้ คือ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7.00 ของหนี้สินทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จ�ำกัด มีสนิ ทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม (Asset under Management)
จ�ำนวน 221,360 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ�ำนวน 7,230 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.16 จากการขายคืนของกองทุนรวมตราสารหนี้
ส�ำหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารแบ่งเป็น กองทุนรวมร้อยละ 86.59 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 7.28 และกองทุนส่วนบุคคล
ร้อยละ 6.13
ในธุรกิจกองทุนรวม บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 8 คิดเป็นร้อยละ 3.83 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) ธุรกิจกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 13 คิดเป็นร้อยละ 1.43 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล
มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 12 คิดเป็นร้อยละ 1.38 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 655 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.76 จากปีก่อน
เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุนตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจ�ำนวน 7,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�ำนวน 481 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.41 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายในช่องทางผ่านสาขาธนาคาร Dealer และ Broker

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีสินทรัพย์รวม
จ�ำนวน 47,531 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปีกอ่ นจ�ำนวน 8,039 ล้านบาท
หรือร้อยละ 20.36 โดยบริษัทมีสินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเช่า
ซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ�ำนวน 46,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
7,813 หรือร้อยละ 20.24 และคิดเป็นร้อยละ 97.64 ของสินทรัพย์รวม
ซึ่งการเติบโตของสินเชื่อดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยาย
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ในขณะที่หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษทั มีจำ� นวน 40,336 ล้านบาทและ 7,195 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน บริษัทมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561
จ�ำนวน 1,042 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.86 เป็นผลจากค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการบริหารหนี้
ตามนโยบายและแผนธุรกิจของกลุม่ ธนชาตอย่างต่อเนือ่ ง โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 2,498 ล้านบาท
ลดลงจากสิ้นปีก่อน จ�ำนวน 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.44
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2561 บริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 27 ล้านบาท
หรื อ ร้ อ ยละ 12.86 สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากก� ำ ไรจากการช� ำ ระหนี้
ของลูกค้า ก�ำไรจากการตีโอนทรัพย์ช�ำระหนี้ และก�ำไรจากการขาย
NPA
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รายงานประจำ�ปี 2561

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2561 มีจ�ำนวน 1,641 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 515 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.74
โดยรายได้รวมส�ำหรับปี 2561 มีจ�ำนวน 3,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
520 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.97 มาจากการที่บริษัทยังคงรักษา
ส่ ว นแบ่ ง สิ น เชื่ อ ในตลาดได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
ทางการเงิ น มี จ� ำ นวน 870 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก ่ อ นจ� ำ นวน
13 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 1.47 จากการจั ด หาเงิ น กู ้ ที่ มี ต ้ น ทุ น
ที่ ล ดลงเพื่ อ รองรั บ การปล่ อ ยของสิ น เชื่ อ ในระหว่ า งปี 2561
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยหนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ จ� ำ นวนรวม
403 ล้านบาท ลดลง 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.09 จากปีก่อน
จากคุ ณ ภาพลู ก หนี้ ที่ ดี ขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ค่ า ใช้ จ ่ า ยหนี้ สู ญ
และหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวนดังกล่าว ได้รวมส�ำรองทั่วไปที่บริษัท
ได้พิจารณาตั้งเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการตั้งส�ำรอง
ตามแนวทางมาตรฐานการบั ญ ชี IFRS9 ที่ มี ก� ำ หนดเริ่ ม ใช้
ในปี 2563 แล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรือ “ธนาคาร”) เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัทเงินทุน ธนชาติ
จ�ำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ “บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)” หรือ “ทุนธนชาต”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2545
โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ธนาคารและทุนธนชาตได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่มโดยมีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่
ต่อมาในปี 2550 ได้มีธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (“สโกเทียแบงก์”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศแคนาดา
เข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ก่อนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.99 จึงท�ำให้ปัจจุบันธนาคารมีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ
ทุนธนชาต และสโกเทียแบงก์ และต่อมาในปี 2554 ธนาคารรับโอนกิจการทั้งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร
นครหลวงไทย”)
ธนาคารได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคารที่มีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ แบ่งการประกอบธุรกิจ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ 2) กลุ่มธุรกิจสนับสนุน สามารถให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ผ่านเครือข่าย
และช่องทางการบริการของธนาคารเป็นหลัก ตามแนวทางการส่งเสริมของทางการที่ก�ำกับดูแล

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
1. บริษทั ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต”) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนชาต
2. ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจอืน่ ที่ ธปท. อนุญาต ได้แก่ การเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย การเป็นนายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และ
การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล การค้า
และจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทองค�ำ
3. บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“บล. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นทีป่ รึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ การเป็น
ทีป่ รึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Service) ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง
4. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จ�ำกัด (“บลจ. ธนชาต”) เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่างธนาคารธนชาต (ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 75)
กับธนาคารออมสิน (ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และธุรกิจ
ที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการค�ำแนะน�ำได้อย่างครบวงจร
5. บริษทั ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนชาตประกันภัย”) ประกอบธุรกิจให้บริการประกันภัย โดยครอบคลุมถึงการบริการรับ
ประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน
6. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (“เอ็มบีเคไลฟ์”) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยให้บริการรับประกันชีวิต
รายบุคคล รับประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ตลอดจนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ส�ำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน
และองค์กรทั่วไป โดยผ่านช่องทางการขายของบริษัท ประกอบด้วย ช่องทางการขายผ่านบริษัทนายหน้านิติบุคคล (Broker) ได้แก่ บริษัท
ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ำกัด และนายหน้านิติบุคคลรายอื่น ๆ ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนักงานของบริษัท ช่องทางการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
และช่องทางการขายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารหรือบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคาร
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7. บริษทั ธนชาตกรุป๊ ลีสซิง่ จ�ำกัด (“ธนชาตกรุป๊ ลีสซิง่ ”)
ประกอบธุรกิจเช่าซือ้ รถยนต์ โดยปัจจุบนั ไม่มธี รุ กิจใหม่ คงเหลือเฉพาะ
สัญญาเช่าซื้อเดิมเท่านั้น
8. บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จ�ำกัด (มหาชน) (“ราชธานีลสิ ซิง่ ”)
ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อสัญญาเช่า
ทางการเงิน ในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า ประเภทรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล และมุ่งเน้นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถกระบะ
รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น รวมถึง
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทรัพย์สิน
แบบลีสซิ่งที่เป็นธุรกิจหลักของราชธานีลิสซิ่ง
9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ำกัด (“บบส.
เอ็น เอฟ เอส”) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยการรับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาต
และสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร
10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ำกัด (“บบส. แม๊กซ์”)
ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร
11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด (“บบส. ทีเอส”)
ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทัง้ สินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิด
รายได้และทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร
12. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จ�ำกัด (“เนชั่นแนลลีซซิ่ง”)
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และจดทะเบียน
เสร็จการช�ำระบัญชีตอ่ นายทะเบียนแล้ว เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2562

บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน
1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
(“ธนชาตแมเนจเม้นท์ฯ”) ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ
2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(“ธนชาตเทรนนิ่งฯ”) ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท
ในกลุ่มธนชาต
3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ำกัด (“ธนชาตโบรกเกอร์”)
ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
ให้บริการงานทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่
ลูกค้าของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนชาต แนะน�ำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของธนาคาร ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส�ำหรับลูกค้าเช่าซื้อ
รถยนต์ของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงการติดตามภาษี การเรียกเก็บ
ภาษี ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง บริการทวงถามหนี้
เฉพาะงานติดตามการต่อภาษีรถยนต์ประจ�ำปี และต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ ส�ำหรับลูกค้าเช่าซื้อของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึง
การติดตามภาษี การเรียกเก็บภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าบริการ
ที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจประกันชีวติ
และธุรกิจประกันวินาศภัย
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4. บริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย สคิ บ เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด
(“สคิบเซอร์วิส”) (เดิมชื่อ “บริษัท สคิบ เซอร์วิส จ�ำกัด”) ประกอบ
ธุรกิจด้านงานบริการต่าง ๆ ให้แก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่ม อาทิ
บริการท�ำความสะอาด รักษาความปลอดภัย รับ-ส่งเอกสาร ให้เช่ารถ
และจัดหาพนักงาน Outsource เป็นต้น
5. บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ำกัด (“ทีเอ็มโบรคเกอร์”)
ประกอบธุ ร กิ จ ในการเป็ น นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย และนายหน้ า
ประกันชีวิต โดยแนะน�ำหรือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
และประกันชีวิตให้กับลูกค้าของกลุ่มเอ็มบีเค กลุ่มลูกค้าของบริษัท
ในกลุ่มธนชาต กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทผู้ถือหุ้น โดยไม่รวม
ถึ ง ธนาคารธนชาตและบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ธ นาคารธนชาต
และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนชาต บริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค คู่ค้า พนักงานของบริษัท
คู่ค้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นนายหน้าประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันภัย
6. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ำกัด (“เอ็มทีเซอร์วิส”)
ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน Back Office และ Business
Support แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
7. บริษทั อาร์ทเี อ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด (“อาร์ทเี อ็น”)
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันวินาศภัยและ
ประกันชีวิตตามที่กฎหมายก�ำหนด

กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต
กลุ่มธนชาตมุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ก้าวไปสูอ่ งค์กรทีม่ สี มรรถนะสูงและมีความคล่องตัว พร้อมรับกับ
การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
และการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์
บริการ และนวัตกรรมทางการเงินทีค่ รบและครอบคลุม ผ่านช่องทาง
การให้บริการทีห่ ลากหลาย เพือ่ เติมเต็มทุกความต้องการทางการเงิน
ของลูกค้าในยุคดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารชั้นน�ำในการ
ให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ด้ ว ยบริ ก ารและ
ค�ำแนะน�ำที่เป็นเลิศ” ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ การเป็น
กลุม่ ธุรกิจทีใ่ ห้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking)
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยมี ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Customer Centricity) ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และการร่วมมือร่วมใจ
กันของทุกหน่วยงาน (Collaboration) เพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ
ให้กับลูกค้า

นอกจากความเข้มแข็งอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน
ภายในกลุ่มธนชาตแล้ว กลุ่มธนชาตยังมีสโกเทียแบงก์เป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจส�ำคัญทีใ่ ห้ความสนับสนุนอย่างเต็มทีแ่ ละต่อเนือ่ ง ทัง้ ความรู้
ความเชีย่ วชาญ และนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ ซึง่ เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบและกระบวนการท�ำงาน การพัฒนา
ด้ า นไอที นวั ต กรรม และบริ ก ารทางการเงิ น ของกลุ ่ ม ธนชาต
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบงานของงานขายและงานบริการ
(CRM Tools for Sales & Service) ซึ่งเป็นระบบงานส�ำคัญที่เพิ่ม
ความสามารถในการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า ระบบ LEAP for Internet Banking และ
Mobile Banking ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยซึ่งช่วยผลักดัน
ให้ธนาคารก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นน�ำ สามารถเข้าถึงและ
รองรับวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และระบบ
LOS System (Loan Origination System) ซึ่งเป็นระบบงานอนุมัติ
สินเชื่อที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
ให้ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และลดความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากปั ญ หาหนี้
ด้อยคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาระบบ Credit Scoring อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าอันน�ำมาซึ่งความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
ตลอดจนเพิ่มจ�ำนวนการถือครองผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่
ธนาคาร
ในปี 2562 กลุม่ ธนชาตมีนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ที่เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าตามหลักการท�ำงานที่รวดเร็วและคมชัด
(Fast and Focused) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด และได้ให้ความส�ำคัญกับ
การรักษาความเป็นที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนต์ การพัฒนาความ
สัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) การเพิ่มจ�ำนวนลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารเป็นธนาคาร
หลัก (Main Bank) และการยึดมัน่ กับวัฒนธรรมองค์กรทีม่ กี ารบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ กลุ่มธนชาตได้วางกลยุทธ์และ
ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ให้สอดรับกับ
แผนธุรกิจ และ Customer Journey เพื่อให้สามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
กับความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
2. การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รด้ ว ยข้ อ มู ล (Data Driven
Organization) โดยน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ
ทั้งในรูปของการสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Acquisition) การรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม (Retention) และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
(Deepening)
3. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการ (End-to-End Process) ให้มคี วามคล่องตัว (Agility)
พร้อมทัง้ น�ำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการท�ำงาน
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People Development)
ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ และสามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นการเงิ น ที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเน้นพัฒนา
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ (Up-skill) และ
การปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) ของพนักงานให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
นอกจากนัน้ กลุม่ ธนชาตได้สอื่ สารกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้กับพนักงานทุกระดับในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกคน
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ร่ ว มกั น และลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปรั ช ญาในการท� ำ ธุ ร กิ จ
(Business Philosophy) 3 ประการ ดังนี้
1. ความเชื่อมั่นในบุคลากร: กลุ่มธนชาตมีความเชื่อว่า
บุคลากรเป็นทรัพย์สนิ ทีท่ รงคุณค่ามากทีส่ ดุ และตระหนักว่าการเติบโต
ของธนาคารเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถและความซื่อสัตย์
ของบุคลากรของธนาคาร
2. อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ: กลุ่มธนชาตให้ความส�ำคัญ
กับการบรรลุถงึ ความเป็นเลิศอย่างจริงจัง เรามีการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี
3. ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม : กลุม่ ธนชาตมีความใส่ใจ
อย่างมาก ในการรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ธนชาต
ทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตในระดับที่มีอ�ำนาจ
ควบคุมกิจการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว)
โดยมีแนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

นโยบายการประกอบธุรกิจ
ทุนธนชาตและธนาคาร จะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายหลักในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ�ำทุกปี และจัดให้บริษัทลูกทุก
บริษัทจัดท�ำแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอให้
บริษัทแม่พิจารณาว่า มีแนวทางด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบาย
หลักหรือไม่ โดยจะมีการประเมินผล ทบทวน ปรับแผนธุรกิจ และงบ
ประมาณเป็นประจ�ำ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ
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การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก
ทุนธนชาตและธนาคาร จะส่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัท ลู ก ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิด และจัด ให้ก รรมการผู้จัด การบริษัทลูก
รายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร
และมีการน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

การรวมศูนย์งานสนับสนุน
การรวมศูนย์งานสนับสนุน เป็นการรวมงานสนับสนุนทีแ่ ต่ละ
บริษทั ในกลุม่ ต้องใช้บริการไว้ ณ บริษทั ใดบริษทั หนึง่ แล้วให้บริการแก่
บริษทั ในกลุม่ ทัง้ หมด เพือ่ เป็นการจัดการให้มกี ารใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตรา
พนักงาน ซึง่ ในปัจจุบนั ได้มกี ารรวมศูนย์งานสนับสนุนในกลุม่ ธนชาต เช่น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพัฒนาระบบงานและระเบียบ
ค�ำสัง่ งานตรวจสอบภายใน งานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น

การควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบ การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
บริษัทแม่ และบริษัทในกลุ่มธนชาต
กลุม่ ธนชาตให้ความส�ำคัญด้านการควบคุมภายในเป็นอย่างยิง่
โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพออย่างเหมาะสม
โดยก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน
รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มี
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการสอบยันและถ่วงดุลอ�ำนาจ
ซึง่ กันและกัน (Check and Balance) และจัดให้มปี ระกาศ ค�ำสัง่
ระเบียบการปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร ครอบคลุมธุรกิจทีด่ ำ� เนินการ
และการปฏิบัติที่ส�ำคัญ เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาท�ำ
ความเข้ า ใจได้ ต ลอดเวลา โดยมี ห น่ ว ยงานกลางที่ ธ นาคารเป็ น
หน่วยงานในการพิจารณาจัดท�ำและเสนอประกาศ ค�ำสัง่ ระเบียบการ
ปฏิบตั ขิ องทุกบริษทั ในกลุม่
ด้านการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ เป็นหน่วยงาน
ที่ท�ำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มธนชาตทุกบริษัท
ให้มกี ารปฏิบตั งิ านถูกต้องตามระเบียบ ระบบงานทีก่ ำ� หนด การตรวจสอบ
ความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบตั งิ าน พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุง
เพือ่ ให้มกี ารควบคุมทีด่ ยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มหี น่วยงานก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน (Compliance) เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย
ประกาศ ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการปฏิบตั งิ านของธุรกิจ
ทีก่ ลุม่ ด�ำเนินการอยู่ เผยแพร่ให้พนักงานท�ำความเข้าใจ ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลให้บริษทั ในกลุม่ มีการประกอบธุรกิจและการปฏิบตั งิ านโดยถูกต้อง
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การก�ำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละ
บริษทั ในกลุม่ นัน้ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละบริษทั ท�ำหน้าที่
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ เพือ่ ให้ฝา่ ยตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละแสดงความเห็นได้อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการของแต่ละบริษทั
เพือ่ ให้แต่ละบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสอบทานให้มรี ายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง
ในส่วนของการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทแม่
และบริษทั ในกลุม่ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ ทัง้ ในระดับ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดโครงสร้างให้มี
การถ่วงดุลระหว่างกรรมการอิสระกับกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ตลอดจน
ก�ำหนดขอบเขตหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีท่ างการประกาศ
ก�ำหนด นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณ ประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในกลุม่ ธนชาต
ถือปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ทำ� การ
ทีเ่ ป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทุนธนชาตมีระบบการดูแลให้บริษัทในกลุ่ม มีการวิเคราะห์
และประเมิ น ความเสี่ ย งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง การจั ด ให้ มี
การจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง
การก�ำกับดูแลของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ทุนธนชาต
มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ๆ ของบริษัทในกลุ่ม
ทีอ่ าจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการจากทุนธนชาต
โดยตรง ทัง้ นี้ นโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ธนชาตได้จัดท�ำตามแนวทางที่ ธปท. ก�ำหนด

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
สโกเที ย แบงก์ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ชั้ น น� ำ ระดั บ สากลที่ มี
เครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยถือหุ้น
ธนาคารคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ผ่านสโกเทีย เนเธอร์แลนด์ โฮลดิง้ บีวี ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ สโกเทียแบงก์นับเป็นพันธมิตรส�ำคัญ
ทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคารทั้งในด้าน
เงินกองทุนและการบริหารจัดการ โดยได้มีการถ่ายทอดความรู้
ความเชี่ ย วชาญทางธุ ร กิ จ การบริ ห ารความเสี่ ย ง เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงการขยายการให้บริการของธนาคาร
ไปสู่ต่างประเทศผ่านเครือข่ายของสโกเทียแบงก์ ทั้งนี้ ได้มีการส่ง
ผู้แทนเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
และการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ของธนาคาร
ตามความเหมาะสม

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

สโกเทีย เนเธอร์แลนด์
โฮลดิ้ง บีวี

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจสนับสนุน

16.56%
48.99%

50.96%
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

100.00%

83.44%

บริษัทบริหารสินทรัพย์
เอ็น เอฟ เอส จ�ำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์
แม๊กซ์ จ�ำกัด

51.00%

49.00%
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

51.00%

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ 49.00%
จ�ำกัด

51.00%

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 49.00%
2016 จ�ำกัด

ธุรกิจทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย์

75.00%
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด

100.00%
ธุรกิจประกัน

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

100.00%
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ธุรกิจสนับสนุน

100.00%

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด

100.00%
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

100.00%

25.00%
ธนาคารออมสิน

บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ำกัด

100.00%
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

100.00%
บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ำกัด

100.00%
บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ำกัด

ธุรกิจลิสซิ่ง

65.18%
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1.
2.
		
3.
		

100.00%
บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จ�ำกัด

100.00%
บริษัท อาร์ทีเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด

ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ธปท. อนุญาตให้สโกเทียแบงก์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธนาคาร โดยถือหุ้นร้อยละ 48.99
ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของธนาคาร ผ่านสโกเทีย เนเธอร์แลนด์ โฮลดิง้ บีวี ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษทั เนชัน่ แนล ลีซซิง่ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และจดทะเบียนเสร็จการชำ�ระบัญชีตอ่ นายทะเบียนแล้ว
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
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โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 ดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

1,743
1.08
2,631
17,551
24,255

4.03
0.25
6.08
40.59
56.10

1,365
25
3,143
17,759
22,074

3.25
0.06
7.49
42.30
52.58

1,307
30
3,504
18,337
21,708

3.24
0.07
8.68
45.43
53.78

รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

46,288
15,250

107.05
35.27

44,366
14,956

105.68
35.63

44,886
16,174

111.20
40.07

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

31,038

71.78

29,410

70.05

28,712

71.13

6,627
357
(85)
298
2,938
411
1,655

15.33
0.83
(0.20)
0.69
6.79
0.95
3.83

5,897
548
1,113
200
2,928
464
1,422

14.04
1.31
2.65
0.48
6.97
1.11
3.39

5,904
491
714
207
2,689
400
1,249

14.63
1.22
1.77
0.51
6.66
0.99
3.09

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

12,201

28.22

12,572

29.95

11,654

28.87

รายได้จากการดำ�เนินงานสุทธิ

43,239

100.00

41,982

100.00

40,366

100.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กำ�ไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธนาคารประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ประกอบกิจการเป็นผู้แนะน�ำซื้อขายหน่วยลงทุน แนะน�ำเปิดบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวติ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และดูแลรักษาหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสาขารวม 512 สาขา
ส�ำนักงานแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของธนาคาร มีจำ� นวน 24 แห่ง
แบ่งเป็น ส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงินภายในที่ท�ำการสาขา หรือ Booth
in Branch จ�ำนวน 11 แห่ง ส�ำนักงานแลกเปลี่ยนเงินภายนอก
ทีท่ ำ� การสาขา หรือ Stand Alone จ�ำนวน 13 แห่ง เครือ่ งถอนเงินสด
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) จ�ำนวน 1,780 เครื่อง
เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling Machine) จ�ำนวน
25 เครื่อง เครื่องฝาก ถอน และบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ
(Multi-Function) จ�ำนวน 108 เครือ่ ง และเครือ่ งบันทึกรายการสมุด
คู่ฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Machine) จ�ำนวน 89 เครื่อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของลู ก ค้ า
ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

ความคล่องตัวมากขึ้น ธนาคารจึงได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์บญ
ั ชีฟรีเว่อร์ไลท์ ทีใ่ ห้สทิ ธิประโยชน์ในการท�ำธุรกรรม อาทิ
สอบถามยอด/ถอนเงินสด จากตู้ ATM ได้ทุกตู้ ทุกธนาคาร ทั่วไทย
ฟรีค่าธรรมเนียม การจ่ายบิลและโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู้ ATM
ธนาคารธนชาตและ Thanachart Connect โมบายแอพ ฟรีไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนครัง้ ซึง่ เป็นบัญชีทชี่ ว่ ยให้ลกู ค้าประหยัดค่าธรรมเนียมธุรกรรม
กด ถอน โอน จ่าย ครบในบัญชีเดียว
บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ e-SAVINGS เป็ น บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทีใ่ ห้ดอกเบีย้ สูง ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยลูกค้าสามารถท�ำรายการ
ได้ดว้ ยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนธุรกรรมฝาก ถอน
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเป็น
ทางเลือกในการบริหารการออม ธนาคารได้น�ำเสนอโปรโมชั่นบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง คือ ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
Ultra Savings อัตราดอกเบีย้ เทียบเคียงกับเงินฝากประจ�ำ โดยลูกค้า
จะได้รับดอกเบี้ยสูง แต่ยังคงได้รับความคล่องตัวในการถอนเงินด้วย
และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด การสนั บ สนุ น ของภาครั ฐ ที่ ต ้ อ งการให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์
เงินฝากใหม่ คือ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่
ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีอายุต้ังแต่ 65 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป เพื่อให้ได้รับบริการทางการเงินทุกภาคส่วนอีกด้วย
กลุ่มที่ 2 บริการด้านเงินให้สินเชื่อ

กลุ่มที่ 1 บริการด้านเงินฝาก
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุม่ ลูกค้าทัง้ ประเภทบุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คล แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น 6 ประเภท คือ เงินฝาก
ออมทรัพย์ (Saving Deposit) เงินฝากประจ�ำ (Fixed Deposit)
บัตรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) เงินฝากปลอดภาษี
(Tax Free Deposit) เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit) และ
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)
การตลาดและการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการขยาย
ฐานลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ในการใช้บริการธนาคารเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) รวมถึงพัฒนา
ช่องทางการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว ลูกค้า
สามารถท�ำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ

2.1 สินเชื่อธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ เป็ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น
ในการประกอบธุรกิจ หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ ซึง่
ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายประเภทสินเชื่อ
1) กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ (Wholesale
Banking) ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่วา่ จะเป็นเงินให้สนิ เชือ่
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้บญ
ั ชี
เล่มเดียวตามมาตรการภาครัฐ โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ โครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น เงินให้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) เงินให้
สินเชือ่ เพือ่ การน�ำเข้าและส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็น
ทีป่ รึกษาด้านการเงิน เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้ามีตน้ ทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม
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(Financial Advisory Service) ทั้ง ทางด้า นตลาดตราสารหนี้
และตลาดทุน (Debt and Capital Market) เช่น การออกหุ้นกู้
การระดมทุนเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงแก่
ลูกค้า อาทิ Interest Rate SWAP (IRS) เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยง
จากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ย หรือป้องกันความเสี่ย งด้าน
อัตราแลกเปลีย่ น ไม่วา่ จะเป็น Forward Contract, Foreign currency
SWAP เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้า
ในการบริหารจัดการด้านการเงิน (Cash Management) โดยเสนอ
ผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารเงินสดที่ช่วยตอบสนองความต้องการ
อย่างหลากหลายอีกด้วย
2) กลุม่ ลูกค้าธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม
(Commercial Banking) ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มนั้ น ธนาคารมุ ่ ง เน้ น บริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น
หลากหลายโดยจะพิจารณาให้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
อาทิ โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft loan ปรับเปลีย่ น
เครื่องจักร ระยะที่ 2) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษแก่ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 S-Curve รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ ง เป็นการเพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพแก่ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee
Scheme ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพ และมีความต้องการวงเงินสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน
ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนและเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบั ผูป้ ระกอบการ และธนาคาร
ได้สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบการ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสินเชื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
ตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้บญ
ั ชี
เล่มเดียวตามมาตรการภาครัฐ โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ สินเชื่อ
เติมเต็ม (Top Up Facilities) ซึ่งเป็นวงเงินพิเศษเพิ่มเติมส�ำหรับ
ลูกค้าวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ หนังสือ
ค�้ำประกัน (Letter of Guarantee) ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ หรือลูกค้า
บุคคลที่มีความต้องการใช้วงเงินค�้ำประกันสินเชื่อในการค�้ำประกัน
การด�ำเนินงานให้กับหน่วยงานบริษัท ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ธนาคารยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน (Cash Management) โดยเสนอผลิตภัณฑ์
ด้านการบริหารเงินสดทีช่ ว่ ยตอบสนองความต้องการอย่างหลากหลาย
อีกด้วย
3) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ธนาคาร
มีโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 20 ล้านบาท เพือ่ ตอบสนองลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ไม่วา่ จะเป็น
เงินกู้ระยะยาว (Term Loan) วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (PN) และวงเงินหนังสือค�ำ้ ประกัน (LG) โดยขายผ่าน
ช่องทางสาขาของธนาคาร เพื่อให้สาขาธนาคารเป็นผู้ดูแลและ
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ให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กประจ�ำเขตพื้นที่ต่าง ๆ (Loan
Specialist) เข้าท�ำงานร่วมกับสาขาธนาคาร เพื่อให้การบริการลูกค้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
การตลาดและการแข่งขัน
เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก มีลกู ค้าเป็นจ�ำนวน
มากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ธนาคารจึงออกแบบให้ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และนโยบายสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบลูกค้าสินเชื่อ
รายย่อย รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
ในสามกลุม่ ใหญ่ทมี่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกัน กลุม่ แรก “SME ได้ใจ”
วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท มุ่งเน้นกลุ่มที่มีข้อจ�ำกัดด้านเอกสารทาง
รายได้หรือการพิสูจน์รายได้ โดยทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วย
ลูกค้าในการประเมินรายได้ของกิจการ กลุม่ ทีส่ อง “SME Biz Smart”
วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท มุง่ เน้นลูกค้าทีต่ อ้ งการผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์
ทุกด้านทางการเงิน ทัง้ เงินฝาก สินเชือ่ ประกันภัย ประกันชีวติ ซึง่ มา
พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่ำกว่าอัตราทั่วไป กลุ่มที่สาม “SME
บัญชีเดียว” วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
ที่ท�ำบัญชีตามหลักบัญชีเล่มเดียว ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบี้ยพิเศษ
ร้อยละ 5 ในช่วงสองปีแรก
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บริการด้านการค้าต่างประเทศ
บริ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
แต่ละราย เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานี
บริการน�้ำมัน ปตท. (PTT Dealer Financing) เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง Wholesale Banking ผู้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูแ้ นะน�ำและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ำมัน ปตท. (PTT Dealer
Financing) ในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแบบครบวงจร ทั้งสินเชื่อ
ระยะยาวและสินเชือ่ หมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบการสถานีบริการน�ำ้ มัน
ปตท. (ซึง่ เป็นลูกค้ากลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Commercial
Banking)
นอกจากนี้ ธนาคารได้ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริการ โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ ใ นการออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น การใช้ ไ ฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ (E-LG:PEA) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเพิ่ม
ความรวดเร็วในการให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่างธนาคารและ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) การออกหนังสือค�ำ้ ประกัน การใช้ไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) บริการหนังสือค�้ำประกัน (Letter
of Guarantee) เพื่อค�้ำประกันการประมูลงาน สัญญา ผลงาน และ

การช�ำระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงบริการ E-GP ซึง่ เป็นการให้บริการ
ออกหนังสือค�้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับช�ำระเงิน
ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement) ของกรมบัญชีกลาง
2.2 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริการสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan)
ทีต่ อ้ งการใช้วงเงินกูเ้ พือ่ ซือ้ รถยนต์ และผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับรถยนต์
ทีม่ คี วามต้องการวงเงินกู้ ประเภทวงเงินกูร้ ะยะสัน้ เพือ่ ใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ และวงเงินกู้ระยะยาว
เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ หรือลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอ
บริการทางการเงินด้านอืน่ ๆ เช่น สินเชือ่ เช่าซือ้ เพือ่ ใช้ในธุรกิจ (Fleet)
และการให้สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
ธนาคารให้บริการด้านสินเชื่อกับกลุ่มผู้แทนจ�ำหน่าย
รถยนต์ใหม่ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรถยนต์
ในรูปแบบของ Captive Wholesale Finance เพื่อการเติบโตของ
สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ส่วนของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
ประเภท Fleet และธุรกิจการให้เช่าทางการเงิน (Financial Lease)
ธนาคารมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพและให้ บ ริ ก ารบนฐานกลุ ่ ม
ลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพและมีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ต้องใช้รถยนต์เป็นจ�ำนวนมากในการประกอบธุรกิจ
เช่น บริการรถเช่า และขนส่ง เป็นต้น
2.3 สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นการให้บริการครบวงจรในด้านการค้าต่างประเทศ
เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อน�ำเข้าสินค้า (Import L/C
issuance) และการให้สินเชื่อเพื่อการน�ำเข้าแบบทรัสต์รีซีท (Trust
Receipt) การเป็นตัวแทนในการช�ำระเงินค่าสินค้าตามเอกสาร
เรียกเก็บ D/P, D/A ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ การให้สินเชื่อ
เพื่อการส่งออกแบบแพคกิ้งเครดิต (Packing Credit) การรับซื้อ
และซื้อลดเอกสารส่งออก (Export Bill Purchased / Discounted)
การบริ ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเอกสารส่ ง ออก (Export Bill for
Collection) การออกหนังสือค�้ำประกันในประเทศและต่างประเทศ
(Letter of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการเงินโอนไป
ต่างประเทศ และการบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

การตลาดและการแข่งขัน
การบริการที่ถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว อัตรา
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมให้ลกู ค้า
มาใช้บริการด้านธุรกรรมการค้าต่างประเทศ โดยธนาคารค�ำนึงถึง
การตอบสนองความต้องการและการส่งเสริมการท�ำธุรกรรมของลูกค้า
ในภาพรวม ธนาคารมีเป้าหมายการขยายฐานลูกค้าทั้งที่เป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารได้สนับสนุน
วงเงินสินเชื่อเพื่อการน�ำเข้า สินเชื่อเพื่อการส่งออก เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
เอกสารการค้าต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งธนาคารได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้าต่างประเทศให้มีความหลากหลาย
และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ คี รอบคลุมอยูใ่ นทุกทวีป เพือ่ บริการ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และ
บริการจากธนาคาร
2.4 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธนาคารให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใน 4 รูปแบบ
ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
ผ่านช่องทางการขายรถยนต์โดยผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ใหม่และ
รถยนต์ใช้แล้ว และการให้บริการสินเชื่อ Sale and Lease Back
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน” และธนาคาร
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน”
โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการเงินสด ด้วยวงเงินอนุมัติที่สูงกว่าสินเชื่อเงินสด
ส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผ่อนช�ำระนานกว่าสินเชือ่ บุคคลทั่วไป
ผู ้ บ ริ โ ภคจึ ง สามารถเลื อ กระยะเวลาและค่ า งวดที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถในการผ่อนช�ำระได้
นอกจากนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
โดยส่วนของธุรกิจสินเชือ่ รถยนต์ ธนาคารมีการพัฒนาบริการ On-line
ภายใต้โครงการ Automotive Digital Lending Experience เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การขอสินเชื่อ ติดตามสถานะ
การอนุมัติ และน�ำเสนอเอกสารประกอบการขาย (Sales Sheet)
เพื่อให้ตอบรับนโยบายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Market
Conduct) รวมถึงสามารถได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เมื่อเป็นลูกค้าของ
ธนาคาร
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การตลาดและการแข่งขัน
สภาวะยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศปี 2561 เมือ่ เทียบ
กับปี 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.96 โดยธนาคาร
ให้ความร่วมมือทางกลยุทธ์การท�ำธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�ำ
รวมถึงการออกแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้ยอดสินเชื่อของ
ธนาคารเพิม่ ขึน้ และยังคงเป็นผูน้ ำ� ตลาดในสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ใหม่
ในด้านของสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารมีการปรับ
นโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต เพื่อการควบคุมคุณภาพ
หนี้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อ
รถแลกเงินและสินเชื่อเล่มแลกเงินแก่ลูกค้าเดิมของธนาคาร โดยมี
จุดบริการทางสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 สาขา ทั่วประเทศ
2.5 สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ได้ แ ก่ บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ภายใต้ ชื่ อ
ผลิตภัณฑ์ธนชาต Home Loan บริการสินเชือ่ อเนกประสงค์ ภายใต้
ชื่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน (Cash Your Home) และ
สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) สินเชื่ออเนกประสงค์ส�ำหรับลูกค้า
สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้
เพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้านธนชาต
การตลาดและการแข่งขัน
ธนาคารมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
และน�ำเสนอบริการทีค่ รบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า
รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
โดยมีฝา่ ยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เคหะ (Housing and Secured
Personal Loan) ภายใต้ ส ายงานพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า
รายย่อย (Retail and Small Business Product Development)
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก�ำหนดเงื่อนไข
อัตราดอกเบีย้ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผ่านเครือข่าย
สาขา โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านและ
ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน
ทัง้ นี้ ธนาคารจัดให้มชี อ่ งทางการให้บริการ โดยเจ้าหน้าทีท่ มี ขายลูกค้า
รายย่อยและเครือข่ายสาขาดูแลการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดในแผนธุรกิจ
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2.6 สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การให้บริการด้านสินเชือ่ บุคคลโดยไม่มหี ลักประกันประเภท
สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์และระบุวัตถุประสงค์
เพื่อเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลาย
และครอบคลุมทุกความต้องการ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1) บั ต รเครดิ ต เป็ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ในบั ต รเครดิ ต
ส�ำหรับใช้ซอื้ สินค้าและบริการแทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอนเงินสด
ผ่านตู้เอทีเอ็ม (Cash Advance) รวมถึงบริการโอนเงินผ่อนสบาย
(Sabai Cash) บริการเงินสดโทรสั่งได้ (Cash Transfer) และบริการ
ผ่อนสบาย (Smile Plan) ธนาคารมีบตั รเครดิตร่วมกับ VISA และ
MasterCard โดยน�ำเสนอบัตรต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้
- บัตรเครดิตธนชาต Diamond ส�ำหรับลูกค้า
ทีน่ ยิ มสะสมคะแนน โดยทุก ๆ 25 บาทของการใช้จา่ ยผ่านบัตร จะได้รบั
1 คะแนนสะสม โดยบัตรตระกูลไดมอนด์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ไดมอนด์ (ระดับ Platinum) บลูไดมอนด์ และแบล็คไดมอนด์
(ระดับ World หรือ Signature)
- บัตรเครดิตธนชาต MAX Platinum ส�ำหรับ
ลูกค้าที่ต้องการเงินคืน (Cash Back) ส�ำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร
โดยไม่นิยมสะสมเป็นคะแนน เงินคืนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.25
- บัตรเครดิตธนชาต LIVE Platinum เป็นบัตรเครดิต
ที่มุ่งเน้นผู้ถือบัตรที่ต้องการความคล่องตัวในการช�ำระอัตราดอกเบี้ย
ทีต่ ำ�่ กว่าดอกเบีย้ บัตรเครดิตทัว่ ไป (ร้อยละ 18) โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ที่
ร้อยละ 15
2) บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต (FLASH PLUS) เป็น
สินเชือ่ หมุนเวียนส่วนบุคคล ซึง่ ให้บริการในรูปแบบบัตรสินเชือ่ บุคคล
ภายใต้ชอื่ ผลิตภัณฑ์ “FLASH PLUS” เป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ น้นความสะดวก
และรวดเร็วในการถอน ผ่อน โอน ทุกโอกาส ด้วยบริการหลัก ๆ ดังนี้
2.1 บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash)
โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี ผ่อนช�ำระคืนสูงสุด 60 เดือน
2.2 บริการเงินสดสั่งได้ (Cash Transfer)
โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี เงื่อนไขจ่ายคืนขั้นต�่ำร้อยละ 3
2.3 บริการเงินสดกดทันที (Cash Advance)
ได้ทั่วโลก 24 ชั่วโมง ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนด้วยเงื่อนไขจ่ายคืน
ขั้นต�่ำร้อยละ 3
2.4 บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) ผ่อนช�ำระ
สินค้าและบริการ ณ ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ ผ่อนช�ำระคืนสูงสุด 60 เดือน
3) สินเชื่อสารพัดนึก Flash Plus SPN เป็นสินเชื่อ
อเนกประสงค์วงเงินกู้เพิม่ เติมให้แก่ลูกค้าเช่าซือ้ รถยนต์ของธนาคาร
ที่มีประวัติการผ่อนช�ำระดี โดยลูกค้าสามารถผ่อนช�ำระเป็นรายเดือน
เท่า ๆ กันทุกเดือนตามก�ำหนดระยะเวลา ระยะเวลาผ่อนสูงสุด
60 เดือน ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ภายใต้วงเงินของ
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล Flash Plus

4) สิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ พนั ก งานในโครงการพิ เ ศษ
(Welfare Loan) เป็นสินเชื่อที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าของบริษัท
ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร
5) สินเชือ่ เพือ่ การศึกษา (Scholar Loan) เป็นสินเชือ่
ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อช�ำระค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
6) สินเชือ่ บ�ำเหน็จค�ำ้ ประกัน เป็นสินเชือ่ อเนกประสงค์
โครงการพิเศษส�ำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ ผู้รับบ�ำนาญรายเดือน
ผ่านกรมบัญชีกลาง
การตลาดและการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน
(Unsecured Lending Product) ก�ำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
บนพืน้ ฐานความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเป็นส�ำคัญ
ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การน�ำเสนอแคมเปญทางการตลาด
ช่องทางการบริการ และวิธกี ารให้บริการทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า ซึง่ ได้จดั
ให้มผี ลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย โดยให้ลกู ค้าเลือกได้ตามความเหมาะสม
ตามช่วงอายุ (Life Stage) และวิถีการด�ำเนินชีวิต (Lifestyle)
โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขจริง
ไม่ยุ่งยาก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ การเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ในฐานะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
(Everyday Needs)
กลุ่มที่ 3 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์
3.1 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รองรั บ การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ของลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ
ทัง้ ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดา ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิง้
(Thanachart iBiz) และช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ให้มคี วามรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย บริการโอนเงิน (Fund
Transfer) บริการโอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET)
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SMART) บริการรับช�ำระเงิน
ค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) บริการโอนเงินพร้อมเพย์
(Prompt Pay Fund Transfer) บริ ก ารช� ำ ระเงิ น ผ่ า น QR
(QR Payment) บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) บริการ
โอนเงินเดือน (Payroll) บริการโอนเงินต่างประเทศ (Outward
Remittance) บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ (Trade Finance)

การตลาดและการแข่งขัน
รองรั บ การให้ บ ริ ก ารได้ ทั้ ง บริ ษั ท ขนาดเล็ ก และ
ขนาดใหญ่ รวมถึ ง ลู ก ค้ า บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการความสะดวก
รวดเร็วในการท�ำธุรกรรม โดยเน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทาง
ของผู้ช�ำนาญการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Cash Management
Specialist) ส�ำหรับบริษัทขนาดใหญ่และกลาง ส่วนบริษัทขนาดเล็ก
และลูกค้าบุคคลที่ท�ำธุรกิจ จะใช้ช่องทางสาขาแบบ Cross selling
และ Up-selling
อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มช่องทาง
ในการให้บริการผ่านทีมงาน Service Delivery Specialist เพื่อดูแล
ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด
ทัง้ นี้ ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จากบริการ Call Center
(1770) ได้อีกด้วย
3.2 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับลูกค้าบุคคล
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รองรับการท�ำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของธนาคาร ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายย่อย
อัตโนมัติ (ORFT) บริการรับช�ำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)
บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay Fund Transfer) บริการช�ำระเงิน
ผ่าน QR (QR Payment) บริการตรวจสอบและช�ำระสินเชื่อบ้าน
สินเชือ่ ส่วนบุคคล บัญชีบตั รเครดิต และบัตรกดเงินสด FLASH Plus
บริการขอรายงานเครดิตจากเครดิตบูโร บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน
กองทุนรวมของ บลจ. ธนชาต บริการเตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert)
นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่
- บริการโมบายแบงกิ้ง (Thanachart Connect)
- บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (Thanachart iNet)
- บริ ก ารแจ้ ง ข้ อ มู ล ความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น
(Thanachart SMS Alert)
การตลาดและการแข่งขัน
เน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross
selling และ Up-selling ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าบุคคล อีกทัง้ ยังมีการเตรียม
ความพร้อมในการเพิ่มช่องทางในการให้บริการต่อไปเพื่อให้ดึงดูดใจ
ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ เน้นการเข้าถึง ความง่าย สะดวก รวดเร็ว และความ
ปลอดภัยของการให้บริการ และสามารถรับเงินได้ภายในวันเดียวกับ
วันที่สงั่ โอน ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จากสาขา
และบริการ Call Center (1770) ได้อีกด้วย
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มบริการธุรกิจการช�ำระเงินและร้านค้ารับบัตร
4.1 บริการธุรกิจการช�ำระเงิน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจบริการ BIN (Bank Identification Number)
Sponsor คือ การร่วมมือกันระหว่างธนาคารในฐานะสมาชิกของ
ผู้ให้บริการเครือข่าย (Visa/MasterCard) กับผู้ให้บริการระบบช�ำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ในการให้บริการรับช�ำระ
ค่าสินค้าหรือบริการผ่านอุปกรณ์รับช�ำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ
ในส่วนของการให้บริการ BIN Sponsor แก่ผใู้ ห้บริการ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet service provider) ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถช�ำระค่าสินค้า
และบริ ก าร ณ ร้ า นค้ า รั บ บั ต รทั่ ว โลกที่ รั บ ช� ำ ระด้ ว ยบั ต ร Visa
หรือ MasterCard โดยลักษณะบัตรพรีเพด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. บั ต รเสมื อ น (Virtual Prepaid Card) คื อ
บัตรพรีเพดที่อยู่ในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์บน e-Wallet
Application โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้ช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ
ได้ที่ร้านค้าออนไลน์เท่านั้น
2. บัตรพลาสติก (Physical Prepaid Card) คือ
บั ต รพรี เ พดที่ ผู ้ ถื อ บั ต รสามารถใช้ ช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารได้
ทั้งร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ที่มีตราสัญลักษณ์ Visa หรือ
MasterCard
โดยบัตรพรีเพดทั้ง 2 ประเภทนี้ เหมาะส�ำหรับกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึง
การสมัครบัตรเครดิตได้
ในส่วนของการให้บริการ BIN Sponsor แก่ผใู้ ห้บริการ
ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพให้กับร้านค้าตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการรับช�ำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย
บัตร Visa หรือ MasterCard โดยแบ่งตามประเภทร้านค้าเป็น
2 ประเภท ดังนี้
1. ร้านค้าประเภทมีหน้าร้าน รับช�ำระค่าสินค้าหรือ
บริการผ่านเครื่องรับช�ำระบัตร (EDC)
2. ร้านค้าประเภท e-Commerce รับช�ำระค่าสินค้า
หรือบริการผ่าน Payment Gateway
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การตลาดและการแข่งขัน
ธุรกิจการช�ำระเงิน มีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
ใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งจากผู้ให้บริการรายเดิม และผู้ให้บริการรายใหม่
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจึงมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรในการพัฒนาบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันกระแสโลกดิจิทัล
และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้บริการ
ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน อีกทัง้ ยังเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment)
4.2 บริการร้านค้ารับบัตร
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์บริการร้านค้าบัตร ให้บริการรองรับการช�ำระ
เงินผ่านช่องทางการรับช�ำระเงิน โดยแบ่งตามประเภทร้านค้าและ
ธุรกิจ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์เครือ่ งรับรูดบัตร (EDC) เหมาะกับกลุม่
ธุรกิจร้านค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการและปริมาณ
การท�ำธุรกรรมช�ำระเงินผ่านเครื่องรับรูดบัตรเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท สถาบันการศึกษา
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องรับรูดบัตรแบบเคลื่อนที่ Pay
N’Go (mPOS) เหมาะกับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กที่มีปริมาณการท�ำ
ธุรกรรมการช�ำระเงินต่อเดือนเป็นจ�ำนวนไม่มาก รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ที่ท�ำธุรกิจที่มีตัวแทนหรือพนักงานขาย เพื่อสะดวก
ต่อการออกพื้นที่และสามารถปิดการขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. บริการช่องทางการช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์
(Thanachart Payment Gateway) เหมาะกับกลุ่มธุรกิจแบบ
e-Commerce เช่น สายการบิน ร้านค้าออนไลน์
4. บริ ก ารช่ อ งทางการช� ำ ระเงิ น QR Code
(QR พารวย) เหมาะกับร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ
เปลี่ยนธุรกรรมการช�ำระเงินแบบเงินสด เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่ ต ้ อ งการต้ น ทุ น ในการรั บ ช� ำ ระที่ ต�่ ำ กว่ า การรั บ ช� ำ ระด้ ว ยบั ต ร
โดยนอกจากร้านค้าจะได้รับ QR ในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้ว ร้านค้า
สามารถ Download Application T-Shop เพื่อรับการแจ้งเตือน
เมื่อมีการช�ำระผ่าน QR สามารถตรวจประวัติรายการขายย้อน
หลังได้และสามารถสร้าง QR บนหน้าจอเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการให้บริการรับช�ำระค่าสินค้าหรือบริการนอกสถานที่

การตลาดและการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์บริการร้านค้ารับบัตร มุ่งเน้นขยายธุรกิจ
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการท�ำธุรกิจ และยังเปิดกว้างให้กับ
ธุรกิจขนาดเล็กที่มองหาตัวช่วยในการบริหารจัดการเงิน โดยธนาคาร
มีการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจในการออกพืน้ ทีเ่ พือ่ หาร้านค้าใหม่ ๆ รวมถึง
การออกรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการรักษาฐาน
กลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
4.3 บริการตัวแทน รับ-ส่ง เงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(Western Union)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริการรับและส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่าย
ระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
สามารถรับและส่งเงินได้กว่า 200 ประเทศ
การตลาดและการแข่งขัน
ธนาคารมุ่ง เน้นการบริก ารที่สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ให้กับลูกค้าเป็นหลัก โดยเพิ่มช่องทางการรับและส่งเงิน
ผ่านตู้ ATM ซึ่งลูกค้าสามารถรับและถอนเงินได้อย่างง่ายดาย
ที่ตู้ ATM ธนาคารทั่วประเทศ
กลุ่มที่ 5 บริการด้านอื่น ๆ
5.1 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้ บ ริ ก ารซื้ อ ขายธนบั ต รต่ า งประเทศ Travellers’
cheques รวมถึงการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศทันที และการซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการ
ค้ า ต่ า งประเทศ และเพื่ อ การโอนเงิ น ตราต่ า งประเทศเข้ า /ออก
ส� ำ หรั บ การรั บ และช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ บุ ค คลธรรมดา
รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝากทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
ธนาคารมีเครือข่ายสาขาและส�ำนักงานแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ที่ ค รอบคลุ ม การให้ บ ริ ก ารแก่ ธุ ร กิ จ
และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในตลาดโลก
เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นธรรม

5.2 ธุรกิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้บริการเป็นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ (Custodian) เป็นผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุน (Fund Supervisor) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(Bondholder Representative) และเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
และตัวแทนช�ำระเงิน (Registrar and Paying Agent)
การตลาดและการแข่งขัน
เพื่ อ เติ ม เต็ ม ธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม
ทุกความต้องการของลูกค้า ในส่วนของการให้บริการเป็นผู้รับฝาก
ทรัพย์สนิ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ธนาคารใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเพือ่ เพิม่
ความคล่องตัวในการบริหารการเงินและการลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ
ที่มาใช้บริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้าน Cash Management เป็นต้น
ส่วนบริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทน
ช�ำระเงิน ธนาคารอาศัยเครือข่ายธุรกิจและความสัมพันธ์อันดีกับ
ฐานลูกค้าของธนาคารในการขยายการบริการดังกล่าว

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ โอกาสหรื อ ข้ อ จ�ำกั ด ในการ
ประกอบธุรกิจ
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.1
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัว
ค่อนข้างดีที่ร้อยละ 5.0 และ 4.7 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ
ซึ่ ง ได้ รั บ แรงขั บ เคลื่ อ นส� ำ คั ญ จากภาคการส่ ง ออกสิ น ค้ า และ
การท่องเที่ยว และยังได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน โรงแรม
และภัตตาคาร การลงทุนภาคเอกชนในเครื่องมือเครื่องจักร รวมถึง
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ซึ่งได้รับ
อานิสงส์จากโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัจจัยลบ
หลายประการ อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
(“สหรัฐฯ”) และจีน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อภาวะ
การค้าโลก และการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
(FED) ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยออกจากประเทศเศรษฐกิ จ
เกิดใหม่ และกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินในภูมภิ าค ทัง้ สองปัจจัยนี้
ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง ท�ำให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2
และ 3.7 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทย ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2561 อยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.07
ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของ ธปท. ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่
ร้อยละ 1.05 ปรับลดลงเล็กน้อยจากปีกอ่ น โดยทีค่ า่ จ้างแรงงานเฉลีย่
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ปรับตัวดีขึ้น ส่วนเสถียรภาพด้านต่างประเทศนั้น ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
เช่ น กั น ซึ่ ง สะท้ อ นจากปริ ม าณเงิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศที่ อ ยู ่
ในระดั บ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ หนี้ ต ่ า งประเทศระยะสั้ น และดุ ล บั ญ ชี
เดิ น สะพั ด ที่ ยั ง คงเกิ น ดุ ล ต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ผลจากการขยายตั ว ของ
ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ขาดดุ ล สุ ท ธิ และค่ า เงิ น บาทมี ค วามผั น ผวนตามภาวะเงิ น ทุ น
เคลื่อนย้ายและปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ
อย่ า งไรก็ ดี ธปท. ได้ ป รั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย นโยบายครั้ ง แรก
ในรอบ 7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงินในอนาคตและดูแลเสถียรภาพ
ของระบบการเงินภายใต้ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง และยังคงให้ความส�ำคัญกับการติดตามพฤติกรรม
การแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) ของการลงทุน
ในสินทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ นักลงทุนอาจมีการประเมินความเสีย่ ง
ต�ำ่ กว่าทีค่ วร (Underpricing of Risk) ภาวะหนีส้ นิ และความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ รวมถึงการออกนโยบาย
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินโดยรวม (Macroprudential Policy) เพื่อลดความเสี่ยงของ
ระบบการเงิน เช่น การประกาศใช้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และสิ น เชื่ อ อื่ น
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ มี ก ารท� ำ สั ญ ญาตั้ ง แต่
วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้น
นอกจากปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ
แล้ว พฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการท�ำธุรกิจที่เปลี่ยนไป
อย่ า งรวดเร็ ว ตามการเปลี่ ย นแปลงที่ ฉั บ พลั น ของเทคโนโลยี
(Technology Disruption) ท�ำให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2561
ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การปรับกระบวนการให้บริการ การปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาและ
การบริหารจัดการสาขา และการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการ
ทางการเงินในหลากหลายรูปแบบ รวมทัง้ มีการปรับกลยุทธ์ดว้ ยการลด
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถ
แข่งขันกับแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงินใหม่ ๆ ของผูป้ ระกอบ
การที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน (Financial
Technology: FinTech) และคู่แข่งที่มาจากอุตสาหกรรมอื่น เช่น
ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคมที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ ง
ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ขนาดใหญ่ (Big Data) นอกจากนั้ น ธปท.
ได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายซึ่ ง สนั บ สนุ น ระบบการช� ำ ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
และการช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นระบบสแกน QR Code
ทั้ ง หั ก ผ่ า นกระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Wallet) หรื อ บั ญ ชี
บัตรเครดิต ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในแง่ความสะดวก
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รวดเร็วและต้นทุนธุรกรรมที่ลดลง และต่อธนาคารพาณิชย์ในแง่
การประหยัดต้นทุนการบริหารเงินสดในระยะยาว รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ๆ สามารถท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของธนาคาร
(Banking Agent) ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
เพื่อเป็นจุดให้บริการทางการเงินบางประเภทแทนธนาคารพาณิชย์
ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจาก
สงครามการค้า และวัฏ จักรดอกเบี้ยขาขึ้น ท�ำให้เศรษฐกิจไทย
ในปี 2562 มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่ลดลง แม้ว่าจะมีเงินลงทุน
มากขึ้ น จากทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในโครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) แต่ความเสีย่ ง
ในความต่อเนื่องของนโยบายส่งเสริมของภาครัฐจะยังมีอยู่จนกว่า
จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ท�ำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุน
เพื่อรอดูสถานการณ์ ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อธุรกิจอาจเผชิญกับ
ความท้าทายที่มากขึ้น ส�ำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะได้รับ
อานิสงส์จากโครงการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการ
พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital
ID) กระบวนการในการรูจ้ กั ลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
ส�ำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรม
พืน้ ฐานของธนาคาร หลักเกณฑ์สำ� หรับธุรกรรมสินเชือ่ ระหว่างบุคคล
กับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน
พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไป ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วทีท่ ำ� ให้วถิ กี ารด�ำเนินชีวติ รูปแบบ
การท�ำงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลง รวมถึงการเข้ามา
ของผูใ้ ห้บริการทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ยังคงเป็นแรงกดดัน
ส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เร่งปรับตัวด้วยการน�ำเอา
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น
ในหลายด้าน เช่น การโอนเงินหรือการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบพร้อมเพย์และระบบสแกน QR Code บริการกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ บริการสินเชือ่ ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์
มือถือ บริการเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการรับบริจาคเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบบล็อกเชน เป็นต้น
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจากทั้งธนาคาร
พาณิชย์ดว้ ยกันเองและผูใ้ ห้บริการทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับแรงกดดันต่อเนื่องจากการเริ่มทยอย
รั บ รู ้ ผ ลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น
การปรับลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและช�ำระเงินผ่าน
แอปพลิ เ คชั น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของธนาคาร
ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น และช� ำ ระเงิ น ที่ ถู ก ลงจากการโอนเงิ น
ผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) การตั้งส�ำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) การปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรม (Market conduct)

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจี น ซึ่ ง ท� ำ ให้ ต ลาดการเงิ น ผั น ผวนรุ น แรงและกระทบภาค
การส่งออกสินค้าของไทย นโยบายการเงินโลกมีความตึงตัวขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงิน เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ
แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 18.34 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 18.20 ในปี 2560 การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนด โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 180.14
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 184.24 ขณะที่สัดส่วนเงินให้สินเชื่อกล่าวถึง
เป็ น พิ เ ศษของธนาคารพาณิ ช ย์ ทั้ ง ระบบปรั บ ลดลงจากปี ก ่ อ นที่
ร้ อ ยละ 2.55 มาที่ ร ้ อ ยละ 2.42 แม้ ว ่ า สั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก ่ อ
ให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.93 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 2.91 ในปี 2560 แต่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงสามารถ
สร้างก�ำไรได้สูงถึง 207,245 ล้านบาท จากปีก่อน 187,060 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.8 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 จาก 692,166 ล้านบาท ในปี 2560 ตามการ
ขยายตัวของเงินให้สนิ เชือ่ ระบบธนาคารพาณิชย์ทเี่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0
จาก 12,457,863 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ทีม่ กี ารขยายตัวต่อเนือ่ ง และการลดลงของค่าใช้จา่ ยกันส�ำรองหนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าถึงร้อยละ 12.1 จากปีกอ่ น
169,623 ล้านบาท
ในปี 2562 ธนาคารพาณิ ช ย์ โ ดยรวมจะเผชิ ญ กั บ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีความท้าทาย
หลายประการไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อ
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยและโลกเติบโตชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยในประเทศ หนี้ภาคครัว
เรือนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูงและคุณภาพสินเชือ่ ในภาวะแนวโน้มดอกเบีย้
ขาขึ้น ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นภายใต้ระบบนิเวศน์ บริการ
ทางการเงิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากความก้ า วหน้ า
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology)
กฎเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ ของทางการที่จะเริ่มบังคับใช้หรือ
อยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย มาตรการบัญชีเล่มเดียว การปรับปรุงแนวทางการก�ำกับ
ดูแลสถาบันการเงินของ ธปท. เป็นรูปแบบการก�ำหนดกรอบและ
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม (Principle Based) จากเดิมเป็นการออก
กฎระเบียบ (Rule Based) การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุน
ในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม เป็นต้น อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ
ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง และการปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวม 3 จั ง หวั ด
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
รวมถึงความชัดเจนของการเลือกตั้งทั่วไปยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน
ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศการลงทุ น และความเชื่ อ มั่ น

ในภาคธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุน
โดยตรงจากต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ หากภาคการลงทุ น และ
การใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสที่ดี
ส�ำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในการเติบโตสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ
เพื่อการบริโภคในบางด้าน
อนึ่ง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยรวมมีโจทย์ส�ำคัญอย่างน้อย
สองประการ คือ การพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์
จากฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ในการเข้ า ใจพฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของลูกค้าในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ให้ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการ
ของลู ก ค้ า และการขยายความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
ในการเชือ่ มโยงธุรกิจระหว่างกันมากขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาตลาด
และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง อย่างไรก็ดี การลงทุนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มยังคงต้องด�ำเนินต่อไป เพื่อให้
สามารถรองรับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
ในขณะเดียวกันให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้พร้อมส�ำหรับการให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัล

คู่แข่ง

ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเปรียบเทียบกับ

ธนาคารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทางด้ า นการเงิ น การธนาคาร
แบบครบวงจรและมีสโกเทียแบงก์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
และให้ ค วามสนั บ สนุ น ในทุ ก ด้ า นเพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถ
ในการแข่งขันและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการเงิน อาทิ
ระบบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นวั ต กรรม
ทางเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น และ
การให้บริการรูปแบบใหม่ นอกจากนั้น ธนาคารมีจุดแข็งทางธุรกิจ
ที่โดดเด่นและได้เปรียบธนาคารอื่น ๆ ในหลายด้าน โดยมีบริษัท
ในเครือที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง พร้อมให้บริการทางการเงิน
แก่ลูกค้าแบบครบวงจร (Total Financial Solution) และคอยดูแล
ลู ก ค้ า อย่ า งบู ร ณาการ เพื่ อ เติ ม เต็ ม ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ในทุกรูปแบบผ่านธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจด้านประกันภัย
ธุรกิจลิสซิ่ง นอกจากนั้น ธนาคารยังเป็นผู้น�ำในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ
ไปถึงปลายน�้ำ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการให้ค�ำแนะน�ำแก่
ลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึง
เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการคั ด กรองลู ก ค้ า ตลอดจนได้ น� ำ
เอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท�ำงานเพื่อเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็วและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ การสร้ า ง
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั้ ง ในแง่ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานและเทคโนโลยีดิจทิ ัลในกระบวนการท�ำงานและการให้บริการ
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของบริการ และการยกระดับ
ศั ก ยภาพของพนั ก งานและเสริ ม ทั ก ษะของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมส�ำหรับการท�ำงานในรูปแบบใหม่และ
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในยุคดิจิทัล นอกจากนั้น ยังได้มี
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยได้พัฒนาช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความสะดวกและ
มีความหลากหลายเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ช่องทางสาขา
รูปแบบปกติ ช่องทางสาขารูปแบบใหม่ทั้ง Thanachart Express
และ Thanachart Next ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางดิจิทัล ทั้งที่
เป็นบริการธนาคารออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต “Thanachart iNet”
และบริการธนาคารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
“Thanachart Connect” พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของช่องทาง
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ
การให้บริการและพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการทางการ
เงินระหว่างช่องทางต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless)
รวมถึ ง สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ถึ ง มาตรฐานความปลอดภั ย
ในการท�ำธุรกรรมทางการเงินและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารนับได้ว่าเป็นธนาคารหนึ่งที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
โดยสามารถรักษาต�ำแหน่งความเป็นผู้น�ำสินเชื่อรถยนต์อันดับหนึ่ง
ได้อย่างต่อเนือ่ ง ขยายฐานสินเชือ่ ในระดับทีส่ อดคล้องกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย ขยายฐานธุรกิจไปในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และสินเชื่อธุรกิจลูกค้ารายย่อยได้ดีต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างเงินฝาก
โดยเพิ่มสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์ต้นทุนต�่ำและลดส่วนเงินฝาก
ประจ�ำ พร้อมทัง้ บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ง ผลให้ อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น จากการดํ า เนิ น งานต่ อ รายได้ จ าก
การดําเนินงานสุทธิลดลงต�่ำกว่าที่คาดไว้ ในขณะเดียวกันสามารถ
รักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีต่อเนื่องผ่านกระบวนการบริหารจัดการ
หนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ Basel III ในระดับสูง อนึ่ง
ด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีต่อเนื่อง
ยั ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฟิ ท ช์ เรทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ปรั บ ขึ้ น
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National long-term rating)
ของธนาคาร จาก “A+(tha)” เป็น “AA-(tha)” และยังปรับขึ้น
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ของธนาคาร
จาก “A(tha)”เป็น “A+(tha)” และอันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะสั้น จาก “F1(tha)” เป็น “F1+(tha)”
โดยรวมแล้วในปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 1,046,612 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อจ�ำนวน 753,498
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปีก่อน ขณะที่มีผลก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 14,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีก่อน นอกจากนี้
ธนาคารมีเงินรับฝากจ�ำนวน 752,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0
เมื่อพิจารณาทางด้านการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพสินทรัพย์
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ธนาคารมี สั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ต ่ อ สิ น เชื่ อ รวม
(NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.30 ใกล้เคียงกับสิ้นปีที่ผ่านมาแต่ต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขณะที่ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสีย่ งทีร่ อ้ ยละ 19.50 ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม และยังคงรักษา
ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) สูงกว่าร้อยละ 100
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด
ความส�ำเร็จของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2561
ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งดี
ในการด� ำ เนิ น งานธุ ร กิ จ โดยได้ รั บ มอบรางวั ล และการยอมรั บ
จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
• รางวัล The Best Automobile Lending Product of
the Year จากงาน The Asian Banker Thailand Country Awards
2018 โดยธนาคารได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์
(Outstanding Derivatives House Awards) จากงาน SET Awards
2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร โดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• รางวัลบริษทั หลักทรัพจ์ ดั การกองทุนดีเด่น (Outstanding
Asset Management Company Awards) จากงาน SET Awards
2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี (Best Mutual Fund of
the Year 2018) ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(Best RMF Fixed Income Fund category) เป็นครั้งที่ 2 จาก
งาน Money & Banking Awards 2018 โดยวารสารการเงินธนาคาร
• รางวัล Long-Term Equity and Retirement Mutual
Fund Awards ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(Fixed Income RMF category) ยอดเยี่ยม จากงาน Morningstar
Thailand Fund Awards 2018 ซึ่ ง จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จัดการลงทุน และบริษทั มอร์นงิ่ สตาร์
รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จ�ำกัด ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
• รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับที่ 1 ประจ�ำปี 2560 จากงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น
ครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น
อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
• รางวัลสุรยิ ศศิธรรางวัลรองชนะเลิศประเภทเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ จากปฏิทนิ ชนิดแขวน ชุด “เฉลิมราชทศมินทร์
ปิ่นจักรี” จากงานพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร”
ครั้งที่ 38 ที่จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
• โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ)
ในฐานะที่พนักงานธนาคารช่วยลูกค้าให้รอดพ้นจากการสูญเสียเงิน
ให้กับแก๊งปลอมลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จ�ำนวน 500,000 บาท

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการโดยบริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด
(มหาชน) (“บล. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก
(Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ในประเทศ
และต่างประเทศ) การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา
ทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิ น การเป็ น ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น
หน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และได้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ได้แก่ การเป็นตัวแทนซือ้ ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น
2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บล. ธนชาต มีส�ำนักงานสาขาทั้งหมด
19 สาขา โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้
1. นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ รวมทัง้ ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลกู ค้าเพือ่ ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าของ บล. ธนชาต มีทงั้ บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ
2. การเป็นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ให้บริการ
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์
3. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending: SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส�ำหรับ
ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
4. การเป็นผูอ้ อกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(Derivative Warrant: DW) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ในการเพิ่ ม สภาพคล่ อ ง และกระจายความเสี่ ย ง
ในการลงทุน
5. ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวม
ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่าง ๆ ที่ บล. ธนชาต เป็นตัวแทน

6. ทีป่ รึกษาทางการเงินและจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ให้บริการ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ และเป็ น
ผู้จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้
และตราสารทุ น ทั้ ง ในบทบาทของผู ้ จั ด การการจั ด จ� ำ หน่ า ยและ
รับประกันการจ�ำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่าย ผู้จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่าย
7. นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการใน 3 ลักษณะ คือ
งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์ นายทะเบียน
ผู ้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ และนายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ผู ้ อ อก
หลักทรัพย์โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ
หรือพนักงาน หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program:
ESOP)
8. การเป็ น ผู ้ อ อกและเสนอขายหุ ้ น กู ้ ที่ มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝง
(Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุน
ที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางเลือก
ในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
การตลาดและการแข่งขัน
1. เศรษฐกิจไทยปี 2561 ได้รบั แรงสนับสนุนจากการเติบโต
ของการบริโภคภาคเอกชน ไม่วา่ จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า
ประเภทรถยนต์ การลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนมี ก ารขยายตั ว
ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะทีแ่ ม้นกั ท่องเทีย่ วจีนจะเติบโตด้วยอัตราเร่ง
ที่ลดลงในปีก่อน แต่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศชายขอบอย่าง
มาเลเซีย ลาว และกัมพูชาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส�ำหรับภาคการส่งออก
มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกทีอ่ อ่ นตัวลง โดยดัชนีหนุ้ ไทย
(SET Index) ปรั บ ลดลงร้ อ ยละ 10.8 ปิ ด ที่ 1,563.88 จุ ด
ในปี 2561 ด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 5.64 หมื่นล้านบาทต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ย 4.78 หมื่นล้านบาทต่อวัน
ดัชนีตลาดหุน้ ไทย (SET Index) ปรับสูงขึน้ ท�ำจุดสูงสุดที่
ระดับ 1,852 จุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แต่ด้วยปัจจัยเสี่ยง
หลายปัจจัยจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศตลอดปีทผี่ า่ นมา ส่งผล
ให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี ดังนี้
ปัจจัยแรก การด�ำเนินนโยบายการเงิน (Monetary
Policy) ที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ ตั้งแต่ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวลล์ (Mr. Jerome Powell) เข้า
รับต�ำแหน่งช่วงต้นปี โดยปรับดอกเบีย้ นโยบายขึน้ (Fed Fund Rate)
จากร้อยละ 1.5 มาทีร่ อ้ ยละ 2.5 ณ สิน้ ปี 2561 รวมถึงการเร่งลดขนาด
สินทรัพย์ของธนาคารกลางสหรัฐ (Balance Sheet Normalization)
ตั้ ง แต่ ป ลายปี 2560 เป็ น ต้ น มา ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ ง
ในตลาดเงินตลาดทุนโลก
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ปัจจัยที่สอง ความกังวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่มีปัญหากระแสเงินทุน
ไหลออก เงินเฟ้อเร่งตัวขึน้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเงินส�ำรอง
ระหว่ า งประเทศที่ ล ดลง โดยเฉพาะกลุ ่ ม ประเทศลาติ น อเมริ ก า
และตุ ร กี ขณะที่ ก ลุ ่ ม ประเทศเกิ ด ใหม่ อื่ น ๆ ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ไปตาม ๆ กัน ซึง่ แม้ประเทศไทยไม่ได้มปี ญ
ั หาเงินเฟ้อ หรือการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดเหมือนกับกลุม่ ประเทศเกิดใหม่อนื่ ๆ แต่กม็ แี รงขายหุน้
เข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ปัจจัยที่สาม การด�ำเนินนโยบายการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น
ของสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Mr. Donald Trump)
กับกลุม่ ประเทศคูค่ า้ โดยเฉพาะกับประเทศจีน ส่งผลให้ปริมาณการค้า
ทัว่ โลกชะลอตัวลง ซึง่ เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ
มีการพึ่งพิงกับอุตสาหกรรมส่งออกสูง
ปัจจัยทีส่ ี่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมหลัก
ที่ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เริ่มเติบโต
ในอัตราเร่งทีล่ ดลง เนือ่ งจากการหดตัวของนักท่องเทีย่ วจีนทีม่ สี ดั ส่วน
มากถึงร้อยละ 28 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการกระจายตัวที่ดี และนักท่องเที่ยว
จากกลุม่ ประเทศชายขอบอย่างมาเลเซีย ลาว และกัมพูชา มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา
ปัจจัยที่ห้า ราคาหุ้นขนาดกลาง-เล็ก หลายตัว ที่อยู่
ในระดับสูง และได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
รวมถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานต�่ ำ กว่ า
ที่คาดการณ์ไว้ เป็นปัจจัยกดดันตลาดตลอดปีที่ผ่านมา
ส�ำหรับปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ ง
ร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชน
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการกระตุน้ ของภาครัฐ ขณะทีก่ ารลงทุน
ภาครั ฐ และการลงทุ น ภาคเอกชนจะเร่ ง ตั ว ขึ้ น มากกว่ า ปี ก ่ อ น
หน้านี้ หลังจากหลายโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า
สายสีสม้ -เหลือง-ชมพู เริม่ ก่อสร้าง และเบิกจ่าย ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรม
การส่งออกคาดว่า มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งที่ลดลงร้อยละ 3.8
ลดลงจากที่คาดไว้ว่า จะขยายตัวร้อยละ 7.0 ในปี 2561 และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะขยายตัวในอัตราเร่งที่ลดลง เนื่องจาก
ฐานนักท่องเที่ยวจีนที่ขยายตัวสูงในปีก่อนหน้านี้ และเศรษฐกิจจีน
ชะลอตัวลง

052

รายงานประจำ�ปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลในช่วง
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ว่า ในช่วงดังกล่าวนั้น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI มีมูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคา IPO 163,521 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
ลดลงร้อยละ 57 และจากข้อมูลสิ้นเดือนธันวาคม 2561 Market
Capitalization ของ SET อยู่ที่ 15.98 ล้านล้านบาท ลดลง ร้อยละ
9.1 จากสิ้นปี 2560 ส่วน Market Capitalization ของ MAI อยู่ที่
2.4 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.8 จากสิ้นปี 2560
ส�ำหรับ บล.ธนชาต มีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.11
เป็นอันดับที่ 14 จากจ�ำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 38 บริษัท
โดยภาวะการแข่ ง ขั น ในปี 2561 ยั ง รุ น แรงต่ อ เนื่ อ งจากปี ก ่ อ น
ขณะที่ภาวะตลาดไม่เอื้อต่อการลงทุนมากนัก แม้ภาพรวมปริมาณ
การซื้อขายรวมของตลาดจะเติบโตร้อยละ 18.6 จากปีก่อนหน้า
อยู่ที่ 5.64 หมื่นล้านบาทต่อวัน แต่ถ้าพิจารณาแยกรายกลุ่มนักลงทุน
จะเห็ น ว่ า เป็ น การขยายตั ว ของปริ ม าณการซื้ อ ขายของนั ก ลงทุ น
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investors)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 พอร์ตลงทุนของบริษัท (Proprietary Trading)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 และนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ขณะที่ปริมาณการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุน
ในประเทศทั่วไป (Local Investor) เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น
โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา ทางบริ ษั ท ได้ มี ก ารเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเพิ่ ม
ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online เพิ่มขึ้น
2. สมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น 40 ราย ในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายรวม 104,422,200
สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 จากปี 2560 โดยปริมาณการซื้อขาย
ส่วนใหญ่มาจาก Single Stock Futures และ SET50 Index Futures
โดยจ�ำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนเท่ากับ 168,506 บัญชี เพิ่มขึ้น
21,947 บัญชี จากปี 2560 ส�ำหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาด
อยู่ที่ร้อยละ 3.81 โดยอยู่ในอันดับที่ 11 จากจ�ำนวนสมาชิกในตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ทั้งหมด
3. ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ยังมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรมของ
การรวมกิจการ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการระดมทุน
ที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะมีสูงขึ้น แต่ศักยภาพ
การแข่งขันหลักด้านคุณภาพของการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร ทัง้ ด้านการให้คำ� แนะน�ำทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
และการแก้ปญ
ั หาให้กบั ลูกค้า การมีเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการ ตลอดจน
การสร้างสรรค์และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่
และประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ อันจะท�ำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของ
บล. ธนชาต เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจจัดการลงทุน
ธุรกิจจัดการลงทุน ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จ�ำกัด (“บลจ. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจจัดการ
กองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บลจ. ธนชาต ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนรายย่อย ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ
ผูล้ งทุนสถาบัน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
หลายช่องทาง ได้แก่ สาขาของธนาคาร และผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มี
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดในการให้บริการ
ที่เกีย่ วกับการลงทุน โดยควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจ
ให้แก่ผู้ลงทุน
การตลาดและการแข่งขัน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทั้งสิ้น 25 บริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวม
ที่เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 4,647,059 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.04 ในปี 2561 มีกองทุน
ทีจ่ ดั ใหม่จำ� นวน 483 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั้ สิน้ 933,223
ล้ า นบาท โดยกองทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น กองทุ น ประเภท
ตราสารหนีท้ ลี่ งทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จ�ำนวน 418 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 884,167 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.50
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ในปี 2561 ส�ำหรับกองทุน
ที่ บลจ. ธนชาต จัดตั้งใหม่ในปี 2561 ร้อยละ 83.37 เป็นกองทุน
ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารรวมทัง้ สิน้ (Asset under Management) จ�ำนวน 221,270
ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จ�ำนวน 7,318.69 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.20 เป็นการลดลงจากกองทุนรวมทีเ่ สนอขายประชาชนทัว่ ไป
10,234 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.07 ส�ำหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้
การบริหารแบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวม ร้อยละ 86.60 กองทุน
ส่วนบุคคล ร้อยละ 6.10 และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 7.20

ธุรกิจประกัน
ด�ำเนินการโดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
(“ธนชาตประกันภัย”) ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกัน
วินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน
การตลาดและการแข่งขัน
ในเดือนมกราคม – ตุลาคมของปี 2561 ธุรกิจประกันวินาศภัย
ของไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับร้อยละ
6.97 โดยมีเบีย้ ประกันภัยรับรวมทัง้ สิน้ 192,140 ล้านบาท โครงสร้าง
ตลาดประกันวินาศภัยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคมของปี 2561 การ
ประกันภัยรถยนต์ยงั คงมีสว่ นแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59 ของมูลค่า
ตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดที่
ร้อยละ 34 ส่วนการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5 และร้อยละ 2 ตามล�ำดับ
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และแนวทางการด�ำเนินงาน
ในปีต่อ ๆ ไป ธนชาตประกันภัยได้ให้ความส�ำคัญต่อการปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการด�ำเนินธุรกิจ
มีการพัฒนา และจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อท�ำการ
วิเคราะห์ทจี่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการประกันภัยที่
ตรงใจลูกค้า มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้
ธนชาตประกันภัยยังคงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการท�ำงาน โดยผสานเทคโนโลยีเข้ากับทุกระบบงาน ทั้งงาน
ด้านรับประกันภัย งานสินไหมทดแทน และงานสนับสนุนต่าง ๆ
โดยมี เ ป้ า หมายในการสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่ ลู ก ค้ า คู ่ ค ้ า
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม
และมีความรับผิดชอบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในปี 2561 ธนชาตประกั น ภั ย ได้ พั ฒ นา
Application Line Official เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
หลังการขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า กลุ่มลูกค้าหลัก
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 ของจ�ำนวนลูกค้าทัง้ หมด ได้แก่ กลุม่ ลูกค้า
รายย่อ ยที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่ว งไม่เ กิน
5 ล้านบาท โดยประเภทผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าเลือก
ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
และการประกันอัคคีภยั บ้านอยูอ่ าศัย กลุม่ ลูกค้าดังกล่าวมาจากลูกค้า
สินเชื่อของธนาคาร และการท�ำการตลาดของธนชาตประกันภัย
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ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกัน
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปนั้น ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชน
ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ การธุ ร กิ จ ในหลากหลายสาขา ทั้ ง การพาณิ ช ย์ แ ละ
อุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้
คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย จากลักษณะ
ของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตั้งแต่ธนชาต
ประกันภัยได้เริม่ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มิได้มกี ารพึง่ พิงลูกค้า
รายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของธนชาตประกันภัย
นอกจากนี้ ได้เปิดด�ำเนินการให้บริการรับประกันภัยเฉพาะลูกค้า
ภายในประเทศเท่านั้น
ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 2561 ของสมาคมประกันวินาศภัย
คาดว่ า ในปี 2561 อั ต ราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
จะมีอตั ราการเติบโตทีป่ ระมาณร้อยละ 8.0 โดยมีเบีย้ ประกันภัยรับรวม
อยู่ที่ 236,384 ล้านบาท

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด (“บบส. ทีเอส”)
ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนจากธนาคาร
นครหลวงไทย ทั้ ง สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น รอ
การขาย โดยด�ำเนินการติดตามลูกหนีเ้ พือ่ ท�ำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ให้ลกู หนีส้ ามารถช�ำระหนีไ้ ด้ตามความสามารถทีแ่ ท้จริง และกลับเป็น
สินเชื่อที่มีคุณภาพ
การตลาดและการแข่งขัน
บบส. ทีเอส มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหาร
หนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร
นครหลวงไทย เพื่ อ น� ำ มาบริ ห ารหรื อ จ� ำ หน่ า ยจ่ า ยโอน รวมทั้ ง
การขายทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ให้แก่บคุ คลภายนอกทีส่ นใจทัว่ ไป
ดังนั้น เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ บบส. ทีเอส จึงได้
ว่าจ้างทีป่ รึกษาพิเศษด้านทรัพย์สนิ รอการขายไว้เป็นการเฉพาะ เพือ่ ท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดราคาขายและบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง
พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของทรัพย์สิน จัดท�ำแผนและน�ำเสนอ
ขายต่อลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ แต่งตัง้ นายหน้าหรือตัวแทนระดับ
มืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อจัดท�ำรูปแบบ (Package)
ของทรัพย์สนิ ให้มมี ลู ค่าเพิม่ (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือ
กั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ และเพิ่ ม ช่ อ งทางในการจั ด จ� ำ หน่ า ย เช่ น
ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษทั ทีด่ ำ� เนินการประมูล
ขายทรัพย์สิน หรือผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต รวมถึงการจัดหา
สือ่ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การจ�ำหน่าย เพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายให้มากทีส่ ดุ
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ธุรกิจลิสซิ่ง
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (“ราชธานีลิสซิ่ง”)
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการสินเชือ่ เพือ่ เช่าซือ้ และสินเชือ่ เพือ่ เช่าทางการเงิน
ในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ซึ่งได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่
เป็นต้น และประเภทรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั มีเงินให้สนิ เชือ่
เช่าซือ้ รถยนต์ใหม่และรถยนต์เก่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 และ 35
ตามล�ำดับ ของยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด และมีสัดส่วนเงินให้
สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ส� ำ หรั บ รถบรรทุ ก และรถยนต์ ป ระเภทอื่ น คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 70 และ 30 ตามล�ำดับ
การด�ำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้น
ถือเป็นธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเมือ่ เทียบกับการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
รถยนต์ใหม่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์
เพื่อการพาณิชย์ ที่มีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ จึงต้องค�ำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านในการพิจารณา
ปล่อยสินเชื่อ ซึ่งได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาด
รถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐาน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ
และราคาตลาดของรถยนต์มือสอง
นอกจากนี้ ราชธานีลิสซิ่งยังมีการให้บริการหลังการขาย
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์
ประจ� ำ ปี การประสานงานการต่ อ อายุ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
รวมทั้งการน�ำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อ ต่อ ภาษีทะเบียนรถยนต์
เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว
ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับราชธานีลิสซิ่ง รวมทั้งเอื้อประโยชน์
ในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหาย
ให้แก่ราชธานีลิสซิ่งด้วย
การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2561 อุตสาหกรรมสินเชือ่ เช่าซื้อและลิสซิง่ มีสัญญาณ
การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน ๆ มา ทว่าการแข่งขันในธุรกิจ
ลิสซิง่ และเช่าซือ้ ยังคงรุนแรงต่อเนือ่ งต่อไป เนือ่ งจากสถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการลิสซิง่ และเช่าซือ้ ของผูผ้ ลิตและตัวแทน
จ�ำหน่ายรถยนต์ มุ่งเน้นการท�ำตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคล
ทั้งรถใหม่และรถมือสอง ท�ำให้ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับตัว
และขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�ำหรับรถยนต์มือสองมากขึ้น
แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท
เนื่องจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นกลุ่มรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ทงั้ รถใหม่และรถเก่า ซึง่ การแข่งขันในกลุม่ นีย้ งั ไม่รนุ แรง
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ราชธานีลิสซิ่งมีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อย
สินเชือ่ เช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า
ร้อยละ 65 - 70 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของราชธานีลิสซิ่ง เนื่องจาก
คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และให้ ผ ลตอบแทนในด้ า นอั ต ราการท� ำ ก� ำ ไรที่ สู ง นอกจากนี้
จากประสบการณ์อนั ยาวนานและความช�ำนาญในธุรกิจ ราชธานีลสิ ซิง่
ยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนทีด่ ี
แก่ผู้จัดจ�ำหน่ายรถยนต์มือสอง การให้บริการที่รวดเร็วทันใจส�ำหรับ
ลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์
กับผู้จัดจ�ำหน่ายรถยนต์มือสองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางธุรกิจ
จากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความช�ำนาญทางธุรกิจ
ประกอบกับการให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์
และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จ�ำหน่ายรถยนต์ ท�ำให้ราชธานีลิสซิ่ง
มีความมั่นใจที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดไว้ได้ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทีร่ นุ แรงในปัจจุบัน

การจัดหาเงินทุน หรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ธนาคารได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต โดย ณ สิ้นปี 2561 ธนาคาร
ได้ให้กู้ยืมแก่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย
ของธนาคาร) เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายธุรกิจของกลุม่ ธนชาต
จ�ำนวน 1,030 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 540 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560
มียอดคงค้างจ�ำนวน 1,570 ล้านบาท
ยอดเงินกูย้ มื คงค้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของยอดเงิน
ที่ให้กู้ยืมทั้งหมดของงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ สิ้นปี 2561
โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาตจาก ธปท.

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อย นอกจาก
จะได้ จ ากเงิ น กองทุ น ซึ่ ง ได้ แ ก่ ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กช� ำ ระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 60,649 ล้านบาท รวม
ถึงส�ำรองตามกฎหมายและก�ำไรสะสมแล้ว แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญ
ของธนาคารยังได้จากแหล่งที่มาที่ส�ำคัญอีก 2 แห่งคือ
1. เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 752,160 ล้านบาท
2. เงินกูย้ มื จ�ำนวน 43,079 ล้านบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุน
ที่ได้จากหุ้นกู้และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
จ�ำนวน 19,930 ล้านบาท หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จ�ำนวน 22,250 ล้านบาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน จ�ำนวน 623 ล้านบาท และหุ้นกู้อนุพันธ์ จ�ำนวน
276 ล้านบาท
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ปัจจัยความเสี่ยง
ภาพรวมบริหารความเสี่ยง
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักจากการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนทั้งสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์ การลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน การส่งออก และการท่องเทีย่ ว
ขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่มาชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ตามเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงจากสงครามการค้า ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยในฐานะคูค่ า้ ทีท่ ำ� กับทัง้ จีนและสหรัฐอเมริกา และการขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
(FED) ท�ำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ กระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินในภูมิภาค ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลโดยตรง
ต่อเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง สินเชื่อโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสัดส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา แต่ระบบธนาคาร
พาณิชย์ยังคงสามารถสร้างก�ำไรได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย และการลดลงของค่าใช้จ่ายกันส�ำรอง
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
โดยสะท้อนได้จากเงินกองทุนและเงินกันส�ำรองที่อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ก�ำหนด
ส�ำหรับในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีทผี่ า่ นมา ทัง้ จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ จะสร้าง
แรงกดดันต่อความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะต้องท�ำการติดตามอย่างใกล้ชดิ ในหลายด้าน เช่น การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบาย และอัตราดอกเบี้ยในประเทศ หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และคุณภาพสินเชื่อในภาวะแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น เป็นต้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรการก�ำกับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ด้วยหลักเกณฑ์ Basel
III ที่ ธปท. ก�ำหนด ท�ำให้ธนาคารและบริษัทย่อยบริหารจัดการเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับ
การขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคารมีการก�ำกับดูแล ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่าง ๆ ยังคงมีความสอดคล้องและทันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารได้ก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการในระดับนโยบาย ได้แก่
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสีย่ งในลักษณะภาพรวม
(Enterprise-Wide Risk) ให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของธนาคาร
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) มีบทบาทในการดูแล ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประเมิน
ประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งโดยรวม และความเสีย่ งต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้มีการด�ำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินว่า
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีบทบาทในการก�ำหนดกลยุทธ์ และพัฒนากระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง รวมทัง้ กลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสม เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

056

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาทในการก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
ของทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการในระดับปฏิบัติการ ได้แก่
คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย (Asset and Liability Management Committee) มีบทบาทในการก�ำกับดูแลโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี้สินให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Portfolio Committee) มีบทบาทในการก�ำกับดูแลการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ
ของธนาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดของธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Committee) มีบทบาทในการก�ำกับดูแลการให้สินเชื่อ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้เครดิต ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี (IT Security Management Committee) มีบทบาทในการก�ำหนด
นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ น�ำเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี รวมทั้งติดตาม
ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
สายงานตรวจสอบ (Audit Division) มีบทบาทหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการจัดท�ำ
และเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การด�ำเนินงาน การรายงาน และกระบวนการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิ
ของธนาคารและบริษทั ย่อย และกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง การด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและการควบคุมภายในระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทย่อย

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ

สายงานบริหารความเสี่ยง
นโยบายความเสี่ยงและตลาดทุน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย

บริหารสินทรัพย์

สายงานตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ห ารสภาพคล่ อ งและอั ต ราดอกเบี้ ย

คณะกรรมการพิ จ ารณาการลงทุ น

คณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริ ห ารความปลอดภั ย
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

057

ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

• การด�ำเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มี
การสอบยันและถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance) มีหน่วยงาน
ทีท่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมติดตามความเสีย่ ง (Middle Office) ได้แก่ หน่วยงาน
ควบคุมความเสีย่ ง (Risk Control Unit) และหน่วยงานทีบ่ นั ทึกรายการ
(Back Office) แยกออกจากหน่วยงานที่ท�ำธุรกรรม (Front Office)
• การก� ำ หนดขนาดและสั ด ส่ ว นตามค่ า ความเสี่ ย งที่
แตกต่ า งกั น โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด ความเสี่ ย งหรื อ แบบจ� ำ ลอง
ท� ำ ให้ ธ นาคารสามารถรั บ รู ้ ถึ ง ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง
ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นเพดานในการควบคุมค่าความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได้ และใช้เป็นระดับสัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายรุนแรง
ระบบการบริหารความเสีย่ งข้างต้นมีการพัฒนาขึน้ บนพืน้ ฐาน
ของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
มีความโปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นส�ำคัญ

ประเภทความเสี่ยงที่ส�ำคัญของธนาคาร มีดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้
หรือคู่สัญญามีการผิดนัดช�ำระหนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ได้ตกลงไว้ โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของ
ลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อย ความเสี่ยง
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ
เช่น การให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อการก่อภาระผูกพัน หรือการค�้ำประกัน
ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิตและการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้ (Debt Instrument) ที่ออกโดยองค์กรของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท. ไม่ค�้ำประกัน และองค์กรเอกชน
เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น
ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
ธนาคารได้ ส ร้ า งวั ฒ นธรรมทางด้ า นเครดิ ต เริ่ ม จากการจั ด ให้ มี
การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญาหรือผู้ออก
ตราสารประเภทหนี้ โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น
ตามความเหมาะสมของประเภทคูส่ ญ
ั ญา และมอบหมายให้หน่วยงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ประเมิน
ความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการที่มีอ�ำนาจ
ในการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ จะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุน
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ที่เหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน
รวมทัง้ ควบคุมสถานะความเสีย่ งทัง้ ในระดับภาพรวม ด้วยการกระจาย
ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ ไปยังแต่ละส่วนธุรกิจและกลุม่ ลูกค้าต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจน
ติดตามดูแลคุณภาพสินเชือ่ ให้มกี ารจัดการอย่างเหมาะสม ด�ำเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เน้นการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจ
และความสามารถในการช�ำระหนีค้ นื เป็นปัจจัยส�ำคัญ โดยมีหน่วยงาน
ควบคุ ม ความเสี่ ย ง ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบ
การท�ำธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต และมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบติ ด ตามให้ มี
การสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ ธปท.
เพื่อให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ได้รับ ธนาคาร
มีการน�ำเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักค่าความเสี่ยงต่อเงิน
กองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช้
นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตหรือ Stress test
เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่จะส่งผล
ให้ลกู หนีม้ คี วามสามารถในการช�ำระหนีล้ ดลงหรือไม่สามารถช�ำระหนี้
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญาตามสมมติฐาน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
ที่ ก� ำ หนดขึ้ น ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การท� ำ ธุ ร กิ จ ในภาคอุ ต สาหกรรม
ที่ลูกหนี้ด�ำเนินธุรกิจอยู่

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญ มีดังนี้
		
1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ธนาคารมีเป้าหมายในการกระจายการปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่กลุม่ ลูกค้าต่าง ๆ โดยเน้นในกลุม่ ลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพดีและพยายาม
ควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป
โดยมีการก�ำหนดวงเงินควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของ
สินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้แต่ละกลุ่ม (Group Limit) และลูกหนี้แต่ละราย
(Single Limit) ตามระดับความเสีย่ งของลูกหนี้ รวมทัง้ มีการวิเคราะห์
ติดตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้
นอกจากนี้ ธนาคารมีการบริหารพอร์ตสินเชือ่ โดยการวิเคราะห์สถานะ
พอร์ตสินเชือ่ โดยรวม และบริหารสัดส่วนของพอร์ตสินเชือ่ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุด
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

สถานะเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ประเภทธุรกิจ

ปี 2561
มูลหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ

ปี 2560
มูลหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
การบริโภคส่วนบุคคล
เพื่อที่อยู่อาศัย
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อเช่าซื้อ
อื่น ๆ
อื่น ๆ

6,582
74,639
48,415
54,037

0.87
9.91
6.43
7.17

7,495
80,925
47,289
58,752

1.05
11.37
6.64
8.26

103,022
3,822
420,634
31,114
11,233

13.67
0.51
55.82
4.13
1.49

97,541
4,116
370,986
29,194
15,377

13.71
0.58
52.13
4.10
2.16

รวมเงินให้สินเชื่อ

753,498

100.00

711,675

100.00

จากข้อมูลสินเชือ่ โดยรวม พบว่า ธนาคารและบริษทั ย่อยมีสดั ส่วนเงินให้กยู้ มื เพือ่ เช่าซือ้ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 52.13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 เป็นร้อยละ 55.82 ของยอดรวมเงินให้สนิ เชือ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้ สินเชือ่ เช่าซือ้ ส่วนใหญ่เป็นสินเชือ่ เช่าซือ้ ส�ำหรับบุคคลธรรมดา
ซึ่งจะมีวงเงินไม่สูงมากนักและมีการกระจายตัวของลูกหนี้

1.2 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ ได้แก่ สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ อันเป็นปัญหาหลักของแต่ละสถาบันการเงิน
เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งธนาคารได้ให้ความส�ำคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ
ด้วยการก�ำหนดนโยบาย และขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออย่างสม�่ำเสมอ
สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
สินเชื่อจัดชั้น

ต�่ำกว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

ปี 2561
มูลหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ

ปี 25560
มูลหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ

4,598
3,171
9,724

26.28
18.13
55.59

5,935
2,672
7,829

36.11
16.26
47.63

17,493

100.00

16,436

100.00
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ธนาคารและบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นสถาบันการเงินมีปริมาณสินเชือ่ ด้อยคุณภาพเพิม่ ขึน้ จาก 16,436 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เป็น 17,493 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของสินเชื่อ สินเชื่อด้อยคุณภาพมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.32
ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.31 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
ประเภทธุรกิจ

ปี 2561
มูลหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ

ปี 2560
มูลหนี้ (ล้านบาท)
ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่
73
0.42
65
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
4,929
28.18
4,805
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
1,788
10.22
1,870
การสาธารณูปโภคและบริการ
1,355
7.75
1,318
การบริโภคส่วนบุคคล				
เพื่อที่อยู่อาศัย
4,220
24.12
3,457
เพื่อเช่าซื้อ
3,549
20.29
3,532
อื่นๆ
1,427
8.16
1,237
อื่น ๆ
152
0.86
152
รวมเงินให้สินเชื่อ

17,493

100.00

0.40
29.23
11.38
8.02
21.03
21.49
7.53
0.92

16,436

100.00

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
(หน่วย : ล้านบาท)

จ�ำนวนลูกหนี้ (ราย)
ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง
หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดหนี้ปรับโครงสร้างต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2560

6,620
9,755
2,712
1

8,703
10,820
3,543
1

753,498

712,264

1.29

1.52

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นความเสี่ยงจากลูกหนี้ด้อยคุณภาพย้อนกลับ กล่าวคือ หลังจากปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้
มีการผิดสัญญาและกลับมาเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับธนาคารและบริษัทย่อย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ที่ได้ท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเป็นจ�ำนวนเงินรวม 9,755 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.29 ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสร้างดังกล่าวหากค�ำนวณสุทธิจากหลักประกัน
จะมีมูลค่ารวมประมาณ 2,712 ล้านบาท
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1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ส�ำหรับการให้สนิ เชือ่ ทีม่ หี ลักทรัพย์เป็นประกัน ธนาคาร
ก� ำ หนดให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ระดั บ คุ ณ ภาพของหลั ก ประกั น
แต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงของ
หลักประกันนั้น และน�ำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นปัจจัย
หนึ่ ง ในการจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของสิ น เชื่ อ ทั้ ง นี้ หลั ก ประกั น
ดั ง กล่ า วไม่ ว ่ า จะเป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะมี
การประเมิ น มู ล ค่ า โดยการประเมิ น ราคาหรื อ ตี ร าคาหลั ก ประกั น
ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดไว้ โดยประเภทของหลักประกัน
ที่ส�ำคัญของธนาคาร ได้แก่ เงินฝากและตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์
ในความต้ อ งการของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หลั ก ทรั พ ย์ น อกตลาด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ยานพาหนะ เครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารก�ำหนดแนวทาง
มาตรฐาน และความถี่ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกัน
แต่ละประเภท รวมทั้งก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ราคาและตีราคาทีม่ ขี อ้ มูล และการวิเคราะห์ทชี่ ดั เจนและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจก�ำหนดราคา ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มูลค่าของหลักประกัน
นัน้ ลดลง หรือมีการเสือ่ มราคาตามอายุการใช้งาน จะต้องมีการพิจารณา
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตามประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน เมื่อเดือนมิถุนายน 2559
ได้ ก� ำ หนดให้ ส ามารถนั บ รถยนต์ เ ป็ น หลั ก ประกั น ได้ ซึ่ ง รถยนต์
ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารและบริษัทย่อย หากลูกหนี้ไม่สามารถ
ช�ำระหนี้ได้ ธนาคารและบริษัทย่อยสามารถด�ำเนินการครอบครอง
สินทรัพย์ทเี่ ป็นหลักประกันได้ทนั ทีเพือ่ ขายต่อในตลาดรถยนต์ใช้แล้ว
ดังนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ยึดรถยนต์ที่เป็นหลักประกันได้ รวมทั้งความเสี่ยงจากการจ�ำหน่าย
รถยนต์แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับ
ปัจจัยเสี่ยง เช่น สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว สภาพของรถยนต์
ทีไ่ ด้ยดึ มา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ใช้ขอ้ มูลทางสถิตคิ ำ� นวณ
ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ส�ำหรับ
สินเชือ่ เช่าซือ้ หรือ Loss Given Default (LGD) โดยธนาคารมีการกัน
ส�ำรองทีส่ งู กว่าค่า LGD เพือ่ ให้ครอบคลุมความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้

1.4 ความเสี่ยงจากการค�้ำประกันและการอาวัล
ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ให้บริการกับลูกค้าทีก่ อ่ ให้เกิด
ภาระผูกพันจากการรับอาวัลตัว๋ เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และการค�ำ้ ประกัน
การกู้ยืมเงิน ซึ่งธนาคารและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการที่ต้อง
เข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้าในกรณีทลี่ กู ค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญา
ส�ำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค�้ำประกันและการอาวัล ธนาคารได้
ดูแลและควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวด้วยการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ทิ เี่ ข้มงวด ตลอดจนควบคุมและติดตาม
โดยใช้แนวทางเดียวกับการให้สนิ เชือ่ ตามปกติของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อย
มีภาระผูกพันจากการรับอาวัลตั๋วเงิน และการค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
จ�ำนวน 25,471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของสินทรัพย์ทั้งหมด

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านตลาด คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหว
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคา
ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และ
ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น โดยธนาคารมี น โยบายในการ
ควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไป
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

2.1 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
เป็นความเสีย่ งทีร่ ายได้หรือเงินกองทุนได้รบั ผลกระทบ
ในทางลบ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหนี้ แ ละ
ตราสารทุน ท�ำให้มลู ค่าของเงินลงทุนเพือ่ ค้าและเผือ่ ขายของธนาคาร
และบริษัทย่อยลดลง
ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงโดย
ใช้แบบจ�ำลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุน
สูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครองหลักทรัพย์ในช่วง
ระยะเวลาที่ก�ำหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�ำหนด Limit ต่าง ๆ
ในการท�ำธุรกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคาร
รับได้ เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นต้น โดยมีหน่วยงาน
ควบคุมความเสีย่ ง (Risk Control Unit) ซึง่ แยกออกจากหน่วยงานทีท่ ำ�
ธุรกรรม (Front office) และหน่วยงานทีบ่ นั ทึกรายการ (Back office)
ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม ความเสี่ ย งและรายงานสถานะ Limit ต่ า ง ๆ
ต่อคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือผู้บริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ บริหารความเสีย่ งได้ทนั ท่วงที ธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนเป็นผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านนี้ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย�ำ
ธนาคารก�ำหนดให้มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการท�ำ Backtesting
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ Bank for International Settlement (BIS)
ก�ำหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีการจ�ำลองเหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การลดลงของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาด
อย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test
เพื่อให้คาดการณ์ได้ว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลต่อรายได้และ
เงินกองทุนอย่างไร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนทีม่ ไี ว้เพือ่ ค้าและเผือ่ ขายของธนาคารและบริษทั ย่อยจ�ำแนกตามประเภทเงินลงทุน เป็นดังนี้
มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2560

เงินลงทุนเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

12,317
694
0
958

9,127
232
0
1,713

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

13,969

11,072

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้เอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

99,720
21,340
17,203
4,613

113,978
24,336
10,430
3,618

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

142,876

152,362

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย

156,845

163,434

ธนาคารและบริษัทย่อยมีมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของหลักทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนีเ้ อกชน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้คา่ ความเสีย่ งด้านราคาโดยรวมของธนาคารและบริษทั ย่อยปรับตัวลดลง

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
(Net Interest Income) และเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อย
ธนาคารมีเป้าหมายที่จะด�ำเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษา
ระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ส�ำหรับการด�ำเนินงานและให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อธนาคารและผูถ้ อื หุน้ ธนาคารจึงพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ให้
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล�้ำระหว่างระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ในสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคารมี
ความเสีย่ งอยูใ่ นขอบเขตทีส่ ามารถยอมรับได้ จึงได้จดั ให้มกี ารก�ำหนดระดับเพดานความเสีย่ ง และระดับสัญญาณเตือนภัยทีย่ อมรับได้โดยพิจารณา
จากโครงสร้างของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
ตามแผนธุรกิจของธนาคาร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

มีอตั ราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม เมื่อทวงถาม
อัตราตลาด

0-3
เดือน

3 - 12
เดือน

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ลูกหนี้สำ�นักหักบัญชี

1,184
213,035
-

850
6,440
-

86,032
58,455
36,361
-

2,100
12,829 75,940
5,119
19,484 241,170 236,786
-

11,019 11,019
7,524 97,690
2,005
2,005
9,189 161,532
222 753,498
2,742
2,742
64
64

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

214,219

7,290 180,848

34,413 317,110 241,905

32,765 1,028,550

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
เจ้าหนี้สำ�นักหักบัญชี

362,047
17,956
4
-

18 127,523 212,007
920 38,257 11,281
330
2,476 3,124
-

43,488
1,749
17,215
-

488
19,930
-

7,077 752,160
1,304 71,955
1,163
1,163
2,097
2,097
- 43,079
1,518
1,518
795
795

รวมหนี้สินทางการเงิน

380,007

1,268 168,256 226,412

62,452

20,418

13,954 872,767

จากโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินข้างต้น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับเพิม่ ขึน้ จากระดับปัจจุบนั จะส่งผลกระทบท�ำให้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิสำ� หรับช่วงเวลา 1 ปีขา้ งหน้าปรับลดลง อันเนือ่ งมาจากสินเชือ่ เช่าซือ้ ของธนาคารซึง่ อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ คงที่ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และการระดมเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น

2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนจากการท�ำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศหรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในเงินสกุลเงินต่างประเทศ แบ่งเป็น ความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการท�ำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ (Transaction Risk) และความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าจากเงินสกุลเงินต่างประเทศ
เป็นสกุลเงินท้องถิ่น (Translation Risk)
ธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบีย้ (ALCO) เป็นผูค้ วบคุมและติดตามความเสีย่ งประเภทนี้
โดยการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและอายุครบก�ำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกับ
ธนาคารมีนโยบายในการก�ำหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้และ
เงินกองทุน อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารมีนโยบายที่จะปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า เป็นต้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจ�ำนวน 31,313 ล้านบาท และหนี้สิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 14,730 ล้านบาท หรือมีฐานะเป็นสินทรัพย์สุทธิ 16,583 ล้านบาท และเนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ได้มีการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ท�ำให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงดังกล่าว
ในระดับต�่ำ โดยยอดรวมของฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีจ�ำนวน 588 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ทั้งหมด

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารและบริษัทย่อย ไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึง
ก�ำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นทรัพย์สนิ เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ดว้ ยต้นทุนที่
สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคต โดยกลไก
การบริหารความเสีย่ งจะเริม่ จากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาทีธ่ นาคารอาจมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกัน
เพื่อรองรับการถอนเงินฝาก การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นแบบจ�ำลองวิเคราะห์ฐานะ
สภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) อัตราส่วนด้านสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สถานการณ์จ�ำลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if”
Scenarios) เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบว่า ธนาคารจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม่ ภายใต้กระแสเงินสดที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้า
ในการต่ออายุสัญญาเมื่อครบก�ำหนด และยังได้ประมาณการความต้องการสภาพคล่องภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกันตามภาวะเศรษฐกิจ
และเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธนาคารเองและเกิดกับระบบสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท�ำตัวชี้วัดความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องเพิม่ เติมตามเกณฑ์ของ ธปท. และ Basel III คือ LCR (Liquidity Coverage Ratio) ซึง่ เป็นเกณฑ์ทสี่ ะท้อนถึงฐานะสภาพคล่อง
ในการรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง โดย ธปท. ก�ำหนดให้ในปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ำรง LCR ขั้นต�่ำที่ร้อยละ 80
ขณะที่ LCR ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 138
ขณะเดียวกัน ธนาคารและบริษัทย่อยมีการจัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้รองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการทบทวน
เมื่อมีเหตุการณ์ส�ำคัญที่จะมีผลต่อการด�ำเนินงานตามแผน ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบีย้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ซึง่ จะจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตามสถานะและบริหารจัดการความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำทุก 2 สัปดาห์
โครงสร้างแหล่งเงินทุนของธนาคารและบริษัทย่อย ซึ่งจ�ำแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล่งเงินทุน
เป็นดังนี้
เงินทุนจ�ำแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุน
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2560

ร้อยละ

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

752,160
71,955
43,079

86.73
8.30
4.97

716,278
82,424
39,308

85.47
9.84
4.69

รวม

867,194

100.00

838,010

100.00

เงินทุนจ�ำแนกตามระยะเวลาครบก�ำหนดของแหล่งเงินทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2560

ร้อยละ

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี

783,476
83,718

90.35
9.65

757,617
80,393

90.41
9.59

รวม

867,194

100.00

838,010

100.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากและเงินกู้ยืมรวม 867,194 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่
เป็นเงินฝากจากประชาชน ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี อันเป็นลักษณะโครงสร้างการท�ำธุรกิจเป็นปกติทางการค้าของ
ธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มกี ารออกผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ เช่น เงินฝาก NCD และหุน้ กู้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ทางเลือกในการออมเงินให้กบั ลูกค้า
ทั้งนี้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก�ำหนด
ตามสัญญา เป็นดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

วันที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี

11,019
9,558
5
40,263
-

88,132
670
69,153
187,204
2,742
64

1,335
83,190
526,031
-

9,184
-

11,019
97,690
2,005
161,532
753,498
2,742
64

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

60,845

347,965

610,556

9,184

1,028,550

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี

364,977
22,430
1,163
334
-

342,847
47,288
703
5,600
1,518
795

44,336
2,237
1,394
37,145
-

-

752,160
71,955
1,163
2,097
43,079
1,518
795

รวมหนี้สินทางการเงิน

388,904

398,751

85,112

-

872,767

ภาระผูกพัน
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค�้ำประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�ำหนด
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

2
87
57
31
37,732

291
2,315
226
728
43,857

10
1,770

-

303
2,402
283
759
83,359

รวมภาระผูกพัน

37,909

47,417

1,780

-

87,106
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4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เป็นความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาล
ในองค์กร หรือขาดการควบคุมทีด่ ที เี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคารและบริษทั ย่อย
รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
หรือด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้ง
ความเสี ย หายที่ ไ ด้ รั บ จากการตกลงกั น นอกชั้ น ศาล เป็ น ต้ น
ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่น
โดยเฉพาะความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านชือ่ เสียง
(Reputation Risk)
ธนาคารมีความตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่ดี เป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย
ให้ ส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น จากสภาวะแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ค วาม
ไม่ แ น่ น อน ธนาคารจึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทัง้ ครอบคลุม
การด�ำเนินงานทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอและเตรียมความพร้อม
รับกับสภาวการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่างทันกาล รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ทมี่ แี นวโน้มเข้มข้นขึน้ ทัง้ นี้ ธนาคารได้กำ� หนดนโยบาย
และแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารที่ มุ ่ ง เน้ น ไปที่
การป้องกันและติดตามดูแลความเสีย่ ง นอกจากนี้ การควบคุมภายใน
เป็นกลไกส�ำคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ธนาคารจึงจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีด่ ี อันได้แก่ ก�ำหนดโครงสร้าง
องค์กร ให้มกี ารสอบยันและถ่วงดุลอ�ำนาจซึง่ กันและกัน การจัดให้มี
หน่วยงานสนับสนุนการท�ำธุรกรรมที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านและ
เป็นอิสระเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การจัดให้มีระเบียบ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรมทุกประเภท การจัดการระบบ
สารสนเทศและระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ตลอดจน
การจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง เป็นต้น
ธนาคารก�ำหนดกรอบการจัดการความเสีย่ งส�ำคัญของธนาคาร
(Risk Appetite Framework) และแนวทางเพื่อใช้ในการบริหาร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการและเครือ่ งมือ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�ำคัญตามหลัก Basel New
Capital Accord (Basel II) อาทิเช่น การประเมินความเสีย่ งและ
การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment) ดัชนี
ชีว้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk Indicators : KRI) การจัดเก็บ
ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) การจัดการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Incident Management) นโยบายบริหาร
ความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing
Risk Management) และแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
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(Business Continuity Plan) นอกจากนี้ ตามที่ ธปท. ก�ำหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ด�ำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตั กิ ารตามแนวทางของ Basel III
นัน้ ธนาคารได้เลือกวิธกี ารค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารด้วยวิธี
Basic Indicator Approach
ภายใต้ ก รอบการจั ด การความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ของธนาคาร
(Risk Appetite Framework) ธนาคารมีการก�ำหนดระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit)
อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นได้ถูกตรวจพบและควบคุม
ทันเวลา และยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ส�ำหรับการวัดและประเมินความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ธนาคาร
จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and
Control Self Assessment) ซึง่ เป็นกระบวนการทีใ่ ช้ในการระบุ ประเมิน
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณาแผนการ
จัดการลดความเสี่ยง โดยวิธีการดังกล่าวธนาคารมีการพิจารณาถึง
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แนวทางการก�ำกับดูแลของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ
ความสามารถในการยอมรับความเสีย่ งของธนาคาร โอกาสและ/หรือ
ความถี่ (Probability, Likelihood หรือ Frequency) ตลอดจน
ผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ /อาจเกิดขึน้
อีกทัง้ ธนาคารยังได้กำ� หนดดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ (Key Risk
Indicators) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้บริหารทุกระดับเพื่อ
ด�ำเนินการจัดการและควบคุมความเสีย่ งในเชิงรุก นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังจัดให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย
จากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Loss data) และท�ำการติดตามควบคุม
ให้ความเสียหายจากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารอยูใ่ นระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และเพดานความเสีย่ ง (Risk
Limit) ตามทีก่ ำ� หนด ตลอดจนจัดให้มกี ารบริหารเหตุการณ์ความเสีย่ ง
(Incident Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจ
หา และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสีย่ งให้ได้รบั การติดตามและแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการ
และดูแลลูกค้าทุกช่องทาง โดยจัดท�ำนโยบายการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
เพือ่ เป็นแนวทางในการดูแลการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม การเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบงาน
ระบบสารสนเทศ ช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์/ดิจทิ ลั ต่าง ๆ
รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า อีกทัง้ ธนาคารยังจัดให้มกี ารระบุ
และประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนก�ำหนดแนวทางการควบคุมทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของการประเมินความเสีย่ งด้วยตนเอง

(Risk and Control Self Assessment) โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
(End-to-End process) อีกด้วย พร้อมกับจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากการทุจริตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็มและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เป็นต้น เพือ่ สร้างความมัน่ ใจต่อลูกค้าและธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์
ประเมิน ควบคุมความเสี่ยง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการที่เหมาะสม
ต่อการเสนอให้บริการต่อลูกค้า
ส�ำหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ธนาคาร
ก�ำหนดเป็นนโยบายให้ผบู้ ริหารของแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบ
ในการติดตามความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึงความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ทันท่วงที และเพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ไม่สง่ ผลเสียหายต่อธนาคาร
ถึงกระนั้นก็ดี เพื่อให้ทราบถึงผลการด�ำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนแนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลปัจจัยเสีย่ ง ธนาคาร
จึงจัดให้มกี ารรายงานข้อมูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการก� ำ หนดนโยบายและพั ฒ นาระบบบริ ห าร
ความเสีย่ งให้เหมาะสม และเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ธนาคารประเมิน
ความสามารถของระบบควบคุมภายในว่า มีประสิทธิภาพมากน้อย
เพี ย งใดอี ก ทางหนึ่ง ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยัง ให้ความส�ำคัญ
ในการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส�ำคัญในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร เพือ่ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Culture) ให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Risk)
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การด� ำ เนิ น งานทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการ
เงินแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล การจัดการข้อมูล และภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งด้ า นอื่ น ๆ
สร้างความเสียหายทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อธนาคาร เช่น
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เป็นต้น
ปัจจุบนั อัตราการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าผ่านช่องทาง
ดิจทิ ลั มีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นส่วนหลักในการให้บริการ
ของธนาคาร และธนาคารได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการท� ำ งาน เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
อย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยเหตุดังกล่าว ธนาคารจึงเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยในปี 2561 ธนาคารได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญโดยสรุปดังนี้
1. จัดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (Three lines of defence)
แบ่ ง แยกความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งการท�ำ หน้ า ที่ (1) ปฏิ บั ติ ง าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (3) ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยธนาคาร
ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น
ภายใต้สายงานบริหารความเสีย่ ง และน�ำกรอบการบริหารความเสีย่ ง
สากลมาใช้ในการจัดการความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มี
การระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Identification)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response) และการติดตามการจัดการความเสี่ยงด้วยการ
รายงานผลอย่างสม�่ำเสมอ (Monitoring and Reporting) รวมถึง
ก�ำหนดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของ
ภาพรวมความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Enterprise Risk Appetite)
2. จัดท�ำนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Policy)
โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล เช่น COBIT 5 มาตรฐาน ISO และ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ธปท.
3. น�ำระบบ DLP (Data Leakage Protection) ซึง่ เป็นระบบ
ส�ำหรับป้องกันข้อมูลที่มีความส�ำคัญไม่ให้รั่วไหล มาใช้ในธนาคาร
และบริษัทย่อยในกลุ่มธนาคารธนชาต เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลที่ส�ำคัญของธนาคาร
นอกจากนี้ การบริหารงานภายในหน่วยงานธนาคารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการน�ำมาตรฐานและแนวปฏิบัติงาน
ระดับสากลมาใช้ ได้แก่ ISO 27001 และ ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรัดกุมและมีความปลอดภัย
สูงสุด โดยมีการก�ำหนดระดับการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ รวมถึง
วิธีการรับมือกับเหตุการณ์ และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงที
นอกจากนี้ ธนาคารได้เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Awareness) ให้แก่พนักงาน
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในทุ ก หน่ ว ยงานมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้
วิธีป้องกันตนเองรวมถึงข้อมูลที่ส�ำคัญและทรัพย์สินของธนาคาร
ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ
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6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคาร อาทิเช่น รายได้ เงินกองทุน หรือ
การด�ำรงอยู่ของธนาคารและบริษัทย่อยในการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ธนาคารก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์เพื่อแสดงถึง
ทิศทางการด�ำเนินงานและเป้าหมายของธนาคารในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า พร้อมทั้งจัดท�ำแผนด�ำเนินงานเพื่อก�ำหนดกรอบที่ส�ำคัญ
ในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานส�ำเร็จตามแผนฯ และเป็นแนวทาง
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการก�ำหนดแผนปฏิบัติการ โดยแผน
กลยุทธ์และแผนด�ำเนินงานจะต้องได้รับการอนุมัติและทบทวนโดย
คณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารเปรี ย บเที ย บกั บ แผนด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี รวมถึ ง
การติดตามเหตุการณ์ภายนอกและพิจารณาสาเหตุทอี่ าจส่งผลกระทบ
ถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอพร้อมก�ำหนดแนวทาง
แก้ ไ ข ผ่ า นคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ที่ มี บ ทบาทในการก� ำ กั บ
แผนด�ำเนินงานในแต่ละด้านของธนาคาร

7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า (Customers)
คู่ค้า (Strategic or alliance partners) นักลงทุน (Investor) และ
ผู้ก�ำกับดูแล (Regulators) รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาด
ความเชื่อมั่นในธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ
เงินกองทุนของธนาคาร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการไม่ด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบของทางการ รวมทัง้ เกณฑ์การปฏิบตั งิ านของธุรกิจธนาคาร
ธนาคารได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
เงินกองทุนโดยทางการตาม Pillar II ของ ธปท. จึงได้ก�ำหนด
ให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ย ง (Reputation Risk
Framework) และกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ย ง
ซึ่งประกอบด้วย การประเมินและการวัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ทีแ่ บ่งเป็น 5 ระดับตามผลกระทบและโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้า นชื่อเสีย งโดยการสร้า งความตระหนัก
ในความส�ำคัญของความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและก�ำหนดมาตรการ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งก่ อ นเกิด เหตุก ารณ์ความเสี่ย ง (Reputation
Risk Event) การติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงในกรณี
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ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยธนาคารได้ก�ำหนดให้
หน่วยงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ และศูนย์บริหารการร้องเรียน
และทุจริต เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบในการกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว

8. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ
ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ หมายความว่ า
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของ
ธนาคาร ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจ�ำนวนสูง
ความเสี ย หายต่ อ ชื่ อ เสี ย งของธนาคาร หรื อ การถู ก ทางการเข้ า
แทรกแซง ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของหน่วยงานราชการ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ แต่ละครั้งอาจส่ง
ผลกระทบต่อกลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและบริษทั ย่อย
ธนาคารมีหน่วยงานก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธนชาต ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของทางการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้ค�ำปรึกษา เผยแพร่ความรู้ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน และสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงให้สามารถ
บริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เฉพาะ เช่น การป้องกันการฟอกเงิน การประสานงาน
กับผู้ก�ำกับดูแล หรือหน่วยงานทางการ เป็นต้น โดยมีการรายงาน
คู่ขนานต่อผู้บริหารสูงสุดของธนาคารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร
การบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ หน่วยงาน
ก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับจะท�ำการประเมิน ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ย
ซึ่งครอบคลุมถึงทิศทางการก�ำกับดูแลของทางการ ผลการตรวจ
สอบของทางการ นโยบายธุรกิจ ข้อหารือ ข้อร้องเรียน การควบคุม
ภายใน และระบบงานภายในที่รองรับในเรื่องที่พิจารณานั้น ๆ โดยมี
การก� ำ หนดน�้ ำ หนั ก ผลกระทบและโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามแนวทาง Risk Based Approach
(RBA) เพื่ อ ใช้ ใ นการสุ ่ ม สอบทานการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎ
เกณฑ์ (Control and Monitor) และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง

9. ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง
Basel III เพื่อค�ำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้
• ความเสี่ยงด้านเครดิต ใช้วิธี Standardized Approach
• ความเสี่ยงด้านตลาด ส�ำหรับฐานะความเสี่ยงด้านตลาด
ใช้วิธี Standardized Approach
• ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ใช้ วิ ธี Basic Indicator
Approach
นอกจากนี้ ธนาคารมี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของ
เงิ น กองทุ น ในอนาคต จากงบประมาณและแผนธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ
ระยะเวลา 3 ปี ค่าความเสีย่ งทีค่ ำ� นวณได้จะใช้การก�ำหนดงบประมาณ
เงินกองทุนเพือ่ รองรับความเสีย่ ง (Risk Capital Budget) ซึง่ หน่วยงาน
นโยบายความเสี่ยงและตลาดทุนจะมีการจัดท�ำรายงานความเพียง
พอของเงินกองทุนเป็นประจ�ำทุกเดือนเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการธนาคารเพื่อติดตามดูแลให้ธนาคารมีเงินกองทุน
หลั ง จั ด สรรความเสี่ ย งโดยรวมในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอที่ จ ะรองรั บ
การเติบโตของธุรกิจตามแผนที่วางไว้อย่างมั่นคง รวมทั้งธนาคาร
ได้มกี ารเตรียมความพร้อมและประเมินผลกระทบจากการใช้มาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 9 (TFRS9) ในปี 2563 ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อความเพียงพอ
ของเงินกองทุนในการด�ำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จ�ำนวน 131,859 ล้านบาท โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของและเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ�ำนวน 104,481 ล้านบาท
ประกอบกับเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจ�ำนวน 27,378 ล้านบาท ดังนั้น
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์
เสี่ ย ง อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย ง และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งของธนาคารอยูใ่ นระดับ
ร้อยละ 15.42, 15.42 และ 19.45 ตามล�ำดับ สูงกว่าอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่อที่ ธปท. ก�ำหนดให้ด�ำรงไว้ที่ร้อยละ 6.375, 7.875
และ 10.375 ตามล�ำดับ
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต
กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเติมเต็มทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า
สู่ความส�ำเร็จ โดยมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก�ำไร ภายใต้การด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มใน 3 ด้านหลัก คือ สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) และธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ (Governance) เพื่อสร้างสรรค์
พัฒนาและเติมเต็ม ร่วมไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการก�ำหนดแนวทางการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกลุ ่ ม ธนชาตนั้ น ได้ มี ก ารก� ำ หนดให้ ด� ำ เนิ น การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง ในกระบวนการธุ ร กิ จ
(CSR in Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after Process) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการด�ำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มธนชาตมากที่สุด

กระบวนการในการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต
กลุ่มธนชาตได้น�ำ “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) จัดท�ำและเผยแพร่เป็นแนวทางหลักมาใช้ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในอนาคต
เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องรายงาน ทั้งในระดับประเทศและสากล
แม้ว่าการท�ำธุรกิจของกลุ่มธนชาตซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร จะไม่ได้ท�ำธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
แต่กลุม่ ธนชาตก็ยดึ ถือเป็นหน้าทีใ่ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทัง้ กลุม่ ธนชาตมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาแนวทางการสร้างข้อผูกพัน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะพนักงานในองค์กรซึ่งมีความส�ำคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาจนถึงปี 2561 กลุม่ ธนชาตได้ดำ� เนินโครงการทีค่ ำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้

1. การดูแลพนักงาน
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มธนชาต
• ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก�ำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนรับเข้าท�ำงาน
เช่น การตรวจประวัติอาชญากรรม
• ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่เอือ้ ประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุมาจากเรือ่ งเชือ้ ชาติ
ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ และมีนโยบายทีก่ ำ� หนดมาตรการป้องกันและแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศ
ไว้อย่างชัดเจน
• เพือ่ สนับสนุนผูพ้ กิ ารให้มรี ายได้และมีคณ
ุ ค่าในตนเอง กลุม่ ธนชาตจึงได้มกี ารจ้างงานคนพิการเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งงานทีเ่ หมาะสม
กับความรูค้ วามสามารถ โดยให้ได้รบั โอกาสและผลตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานปกติ นับตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา กลุม่ ธนชาตได้รว่ มกับสมาคม
ธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขับ ในการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการจ้างเหมาบริการ
คนพิการไปปฏิบัติงานที่สภากาชาดไทย และงานรณรงค์ความปลอดภัยกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
• ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทีท่ ำ� งานกับกลุม่ ธนชาตหรือผูพ้ กิ ารทีม่ าติดต่องานกับกลุม่ ธนชาตได้จดั ให้มกี ารดูแลผูพ้ กิ ารในเรือ่ งอาคารและสถานที่
โดยมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม จัดให้มีที่จอดรถส�ำหรับคนพิการ และทางลาดส�ำหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น
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• มุง่ เน้นให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาโทษ
ทางวินยั โดยมีกระบวนการสอบสวนผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ สืบค้นข้อเท็จจริง
รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากทุกด้านอย่างรอบคอบ มีคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณา
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการพิ จ ารณาเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด และ
นอกจากนั้นยังมีกระบวนการให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณ์
ผลการตัดสิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษ
มากยิ่งขึ้น
• เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของ
กลุ ่ ม ธนชาตเป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างการก� ำหนด
ตลอดจนส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินงาน จึงได้มกี ารจัดท�ำระเบียบข้อบังคับ
คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) เพื่อใช้ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ในการปฏิบัติตามข้อกําหนด
แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามหลักความโปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริต
• ส่ ง เสริ ม แนวทางทวิ ภ าคี ใ นองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปรึกษาหารือ รวมกลุ่ม เสนอแนะ และเจรจา ระหว่างองค์กร
กับผู้แทนพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
คณะกรรมการลูกจ้าง สหภาพแรงงาน ฯลฯ เพือ่ ให้มกี ารน�ำข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ไปปรับใช้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงาน
กับธนาคาร รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างของส่วนงานทรัพยากรบุคคล
กลางให้มีหน่วยงาน Business Partner ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล
พนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน

การดูแลสุขภาพ
กลุ่มธนชาตตระหนักในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพ
แข็งแรง และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวก เพราะ
สุขภาพที่ดีของพนักงานจะสนับสนุนให้การด�ำเนินงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพ กลุม่ ธนชาตจึงใส่ใจในสุขภาพพนักงาน ทัง้ ด้านส่งเสริม
การดูแลรักษาสุขภาพพนักงาน โดยมีมาตรการป้องกันเพื่อสร้าง
ความตระหนั ก และลดความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ รวมถึ ง มาตรการ
สนับสนุนเพื่อดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ดังนี้
• แนวทางการป้ อ งกั น ด้ า นสุ ข ภาพ โดยการให้ ค วามรู ้
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษา
สุขภาพของตนเอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีเพื่อให้พนักงาน
ได้ รั บ ความสะดวกและมี โ อกาสในการตรวจสุ ข ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง
การตรวจคัดกรองโรคร้ายประเภทต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเจ็บป่วย รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่แพร่
ระบาด เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจแก่พนักงานว่าจะมีสขุ ภาพทีด่ ี ไม่เจ็บป่วย

• แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยดูแลพนักงาน
ให้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วย รวมถึง
ได้รับบริการได้สะดวก จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านการ
แพทย์ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ
รวมถึงการจัดยาและเวชภัณฑ์ส�ำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการดูแลรักษา และบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น

การดู แ ลความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงาน
กลุ่มธนชาตให้ความส�ำคัญด้านการจัดการความปลอดภัย
ดูแลให้พนักงานทุกคนมีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี ตามหลัก
อาชีวอนามัย ซึ่งได้ก�ำหนดไว้เป็นนโยบาย แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีส่ อดคล้อง
ตามกฎหมายบัญญัติ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขึ้นเพื่อด�ำเนินการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมการตระหนัก
เผยแพร่ความรู้แก่พนักงานผ่านกิจกรรม และการจัดอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงดูแลพนักงาน
ทีเ่ จ็บป่วย บาดเจ็บให้ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีการก�ำหนด
เป็นนโยบาย ดังนี้
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
กลุม่ ธนชาตมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
จั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงาน ตลอดจนควบคุมก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำแผนงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง และ
มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานตามที่ทางราชการก�ำหนด
2. บริหารจัดการ ดูแลสถานประกอบกิจการ และพนักงาน
ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ ป ลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้พนักงาน
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
3. ด� ำ เนิ น การควบคุ ม ก� ำ กั บ และดู แ ลการด� ำ เนิ น การ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
4. จัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท�ำงานไว้ที่สถานประกอบกิจการ
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5. สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงทรัพยากรบุคคล
งบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอและเหมาะสม
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงานและโดยรอบ
บริ เ วณสถานประกอบกิ จ การอยู ่ เ สมอ เพื่ อ ให้ มี ค วามปลอดภั ย
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ถี กู สุขลักษณะ อันน�ำมาซึง่ คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
และสุขภาพที่ดีของพนักงาน
7. จั ด ให้ มี ก ารอบรมหลั ก สู ต รเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย
ระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรความปลอดภัย
ให้กับพนักงานทุกคน
8. จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการและบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต

2. การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานตาม
ต�ำแหน่งงาน (Functional Training) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า
ภายใต้แนวคิด Customer Centricity เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ
ทางการเงินทีต่ รงกับความต้องการและเหมาะสมกับความเสีย่ งทีล่ กู ค้า
สามารถรับได้ ตลอดจนอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและกฎระเบียบของทางการ
อย่างถูกต้องและโปร่งใส ประกอบด้วย

การพัฒนาบุคลากร

		 2.2 การฝึกอบรมหลักสูตร Branch Academy เพื่อ
เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
ให้กับเจ้าหน้าที่สาขาในทุกระดับ เพื่อให้สามารถค้นหาความต้องการ
ของลูกค้า ให้ค�ำปรึกษา และน�ำเสนอบริการทางการเงินให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า (Customer Solutions) บนมาตรฐานของ
ความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บนพื้ น ฐานความเชื่อว่า บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่า ที่สุด
ขององค์กร กลุ่มธนชาตจึงให้ความส�ำคัญกับกระบวนการพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจังและเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนา
Thanachart’s People Development Model 70:20:10 ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์
ในการท�ำงานจริง (On-the-job Experience) ร้อยละ 20 เป็นส่วนที่
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
เช่น การสอนงาน (Coaching) และการให้ค�ำปรึกษา (Mentoring)
เป็นต้น และอีกร้อยละ 10 เป็นการฝึกอบรม (Training)
แนวทางด�ำเนินงานด้านฝึกอบรม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาตจะเริ่มตั้งแต่
การพัฒนาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญ
ในการปฏิบตั งิ านตามรายต�ำแหน่งงาน การพัฒนาเพือ่ ยกระดับวิชาชีพ
ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า กระบวนการ
ท�ำงาน ระบบงานบนพื้นฐานของการด�ำเนินงานตามกฎระเบียบ
ของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการบริหารและภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับหัวหน้างานในแต่ละ
ระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยในปี 2561 กลุ่มธนชาตได้ด�ำเนินการต่าง ๆ
ในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั งิ าน
(Corporate Training) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
พนักงานสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย 1. เก่งคิด (Thinking Skill) 2. เก่งคน
(People Management) 3. เก่งงาน (Performance Management)
และ 4. เก่งสื่อสาร (Communication Skill)
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รายงานประจำ�ปี 2561

		 2.1 การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รความรู ้ ด ้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ขององค์กรทีม่ กี ารปรับปรุงให้ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

		 2.3 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบงาน
ต่ า ง ๆ เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการลูกค้า
เพือ่ การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่
และระบบการสัง่ ซือ้ -ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันภัยและประกันชีวติ
เป็ น ต้ น รวมถึ ง การให้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจแก่ พ นั ก งานในด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีการอบรมและสัมมนาเรื่องแนวคิดและทักษะการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
(Innovation) ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�ำงานที่มีการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างทันเวลา
		 2.4 การฝึ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพ เช่น หลักสูตรผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ นายหน้า
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) เป็นต้น
		 2.5 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการ
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
สามารถบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริง โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
เช่น หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer

Due Diligence: CDD) หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น (CG & Anti-Corruption) ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ
นโยบายการก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น
โดยร่วมมือกับภาครัฐบาล เพื่อสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรม
ทางธุรกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
3. การพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้น�ำ  (Leadership)
ผู ้ บ ริ ห ารถื อ เป็ น ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
กลยุทธ์ขององค์กร กลุ่มธนชาตจึงได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู้น�ำแก่ผู้บริหารในแต่ละระดับ
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง (Enhance) เร่ง (Accelerate)
และรักษา (Maintain) ศักยภาพ ความสามารถและสมรรถนะ
ของผู้บริหารในการบริหารงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดและตัดสินใจ
(Thinking and Decision Making Skills) ทักษะการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Influening Skill) และทักษะการสอนงาน
(Coaching Skill) รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมใน
การอบรมและสัมมนากับองค์กรชั้นน�ำในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กร
ต่าง ๆ
4. การสร้ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสาน
(Blended-Learning Organization) กลุ่มธนชาตได้ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผ่านการเรียนรู้ในช่องทาง
ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาพนั ก งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างสูงสุด ดังนี้
		 4.1 การสอนงาน (Coaching) โดยผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับ
ผูท้ ไี่ ด้รบั การสอนงาน ให้สามารถปฏิบตั งิ านจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 4.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job
Training) ซึง่ พนักงานจะได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ตลอดจนร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญเป็นทีป่ รึกษาให้คำ� เสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร
		 4.3 การเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ภายในกลุ่มธนชาต
โดยมีการก�ำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการให้บริการ
ลูกค้า

		 4.4 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในกลุ่มธนชาต ซึ่งในปี 2561
ได้จัดเตรียมหลักสูตรที่อยู่ในระบบเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้
ได้ ด ้ ว ยตนเองตลอดเวลา จ� ำ นวนหลายหลั ก สู ต ร โดยมี ก าร
วัดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งด้วย
การทดสอบก่อนและหลังการอบรม
		 4.5 การจั ด ให้ มี แ หล่ ง องค์ ค วามรู ้ (Knowledge
Management) โดยมี ก ารรวบรวมองค์ ค วามรู ้ ที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ
พนักงาน ทัง้ ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านในระดับต่าง ๆ
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยกระดับบริการผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร ความรู้ด้านกฎเกณฑ์จากทางการ รวมทั้งคู่มือการท�ำงานกับ
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน และ
องค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุล โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ในระบบที่สามารถเรียกใช้งาน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นอกเหนือจากองค์ประกอบข้างต้น กลุม่ ธนชาตมีการด�ำเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่ทุกคน
จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วัน
เนือ้ หาประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ค่านิยมหลัก โครงสร้าง
องค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อมูลด้านสวัสดิการพนักงาน
เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มธนชาต สร้างความผูกพันระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและองค์กร อันเป็นรากฐานของการรักษาบุคลากรใหม่
ให้อยู่กับองค์กรต่อไป
ในการพัฒนาบุคลากร ได้ด�ำเนินการผ่านทางช่องทางการ
เรียนรูท้ หี่ ลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรูภ้ ายในองค์กร (In-house
Learning) การเรียนรู้กับสถาบันต่าง ๆ ภายนอกองค์กร (Public
Learning) และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-learning) หลั ง จากที่ พ นั ก งานได้ รั บ การฝึ ก อบรมตามแต่ ล ะ
หลั ก สู ต รแล้ ว จะจั ด ให้ มี ก ารวั ด ผลการเรี ย นรู ้ ภ ายหลั ง เสร็ จ สิ้ น
การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง
และน�ำไปสู่การพัฒนาส�ำหรับการท�ำงานในอนาคตได้
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

หลักสูตรที่จัดอบรม ปี 2561
ธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่มธนชาต
จ�ำนวนหลักสูตร
หลักสูตร

ธนาคาร

จ�ำนวนรุ่น

บริษัทอื่น
ในกลุ่มธนชาต

ธนาคาร

จ�ำนวนครั้งที่พนักงานเข้าอบรม

บริษัทอื่น
ในกลุ่มธนชาต

ธนาคาร

บริษัทอื่น
ในกลุ่มธนชาต

In-house Learning
Public Learning
E-learning

194
199
25

99
118
3

615
238
25

295
139
1

31,549
791
51,895

2,984
679
1,579

รวม

418

220

878

435

84,235

5,242

สวัสดิการ
กลุ่มธนชาตมีสวัสดิการให้กับพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
สวัสดิการ

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน
เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเช่าบ้าน
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
เบี้ยเสี่ยงภัย
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เครื่องแบบพนักงาน
หมายเหตุ 1)
2)
3)
4)
5)

พนักงานประจ�ำ

ประเภทพนักงาน
พนักงานสัญญาจ้าง

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

*

ลูกจ้างชั่วคราว
✓
✓
✓

**
**
**
**
**

X
X
X
X
X

**
*

X
X

✓

พนักงานประจ�ำ คือ พนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานประจ�ำของกลุ่มธนชาต
พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานที่กลุ่มธนชาตท�ำการว่าจ้างโดยมีก�ำหนดระยะเวลาแน่นอน
ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว หรือมีก�ำหนดจ้าง ซึ่งระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
* เฉพาะต�ำแหน่งที่ก�ำหนด
** เฉพาะพนักงานบางต�ำแหน่งที่ได้รับ

การส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร
กลุ่มธนชาตให้ความส�ำคัญต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Voice of Employee Survey: VOE) เพราะกลุ่มธนชาตตระหนักดีว่าองค์กรจะเจริญ
รุดหน้าได้นนั้ มีรากฐานมาจากพนักงานของเราทุกคน กลุม่ ธนชาตจึงได้ให้ความส�ำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกคน
ที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กระบวนการท�ำงาน ระบบงาน ผู้บังคับบัญชา ความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�ำงาน เป็นต้น ผ่านการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ
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สามารถมั่นใจได้ว่าความคิดเห็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งกลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพัน
ของพนักงานให้สูงขึ้น มากกว่าหรือเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�ำในตลาด
โดยในปี 2561 มีพนักงานที่ตอบแบบส�ำรวจรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานในกลุ่มธนชาตทั้งหมด ซึ่งได้ด�ำเนินการจัดกลุ่ม
ความเห็น และจัดท�ำแผนงานพัฒนาโดยด�ำเนินการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพนักงาน
กลุ่มธนชาต มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยการก�ำหนดวิธีการและแบบประเมินเป็นมาตรฐาน
ของทุกหน่วยงาน ทีจ่ ดั กลุม่ การประเมินการปฏิบตั งิ านของทัง้ รายบุคคล ทีมงาน และผูบ้ ริหาร อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ ในการประเมินทุกสาย/ฝ่ายงาน
จะต้องก�ำหนดเป้าหมายหลักทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจหลักตามแผนงานของแต่ละปี (Department KPIs) และก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน
ของรายบุคคล (Individual KPIs) และทีมงาน (Team KPIs) ให้สอดคล้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละสาย/ฝ่ายงานที่ก�ำหนด
ซึ่งกระบวนการประเมินในลักษณะดังกล่าว จะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทั้งองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจหลัก
ที่วางไว้ โดยมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผลการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม และมีฝ่ายงานกลางที่ดูแลการประเมินทั้งองค์กร
ให้อยู่ในแนวทางที่ก�ำหนด
ส�ำหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไป โดยผลตอบแทน
ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนัสประจ�ำปี จะพิจารณาในรูปแบบและจ�ำนวนที่เหมาะสม อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานตามบทบาท
หน้าที่และเป้าหมายที่ก�ำหนดของแต่ละสาย/ฝ่ายงาน และมีอัตราที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจในระดับเดียวกันได้

ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ�ำแนกตามระดับ
จ�ำนวน (คน)
ปี 2560

ปี 2559

77
24

82
22

70
25

101

104

95

448
460

454
451

455
453

908

905

908

4,490
8,394

4,577
8,299

4,595
8,390

รวม

12,884

12,876

12,985

รวมทั้งสิ้น

13,893

13,885

13,988

พนักงานประจำ�จำ�แนกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)1
		

เพศ

ชาย
หญิง

รวม
ผู้บริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)2
		

ชาย
หญิง

รวม
พนักงาน (ตั้งแต่ O - SM)3
		

ชาย
หญิง

ปี 2561

หมายเหตุ 1 ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโส ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่
2 ตั้งแต่ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ถึง ผู้อ�ำนวยการ
3 ตั้งแต่ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ ถึง ผู้จัดการอาวุโส
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

จ�ำนวน (คน)
ปี 2561
ปี 2560

พนักงานชั่วคราว

เพศชาย
เพศหญิง

88
105

69
78

รวม

193

147

จ�ำนวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ�ำแนกตามพื้นที่
พนักงานจำ�แนกตามพื้นที่

ส�ำนักงานใหญ่
		

เพศ

ชาย
หญิง

รวม
สาขาในประเทศ
		

ชาย
หญิง

รวม
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน (คน)
ปี 2560

ปี 2559

2,839
4,971

3,730
5,003

3,662
4,962

7,810

8,733

8,624

2,057
4,026

1,383
3,769

1,458
3,906

6,083

5,152

5,364

13,893

13,885

13,988

จ�ำนวน (คน)
ปี 2560

ปี 2559

519
1,356

423
979

510
1,293

1,875

1,402

1,803

615
1,252

803
1,471

664
1,305

1,867

2,274

1,969

ปี 2561

หมายเหตุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ

จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ
ประเภทพนักงาน

พนักงานเข้าใหม่
		

เพศ

ชาย
หญิง

รวม
พนักงานพ้นสภาพ
		
รวม
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ชาย
หญิง

ปี 2561

จ�ำนวนการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง)
กรณีของการลา

ปี 2561

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)
จ�ำนวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)
อัตราพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ร้อยละ)
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
		 และยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน)

ปี 2560

ปี 2559

8,708
281
279
99

8,772
337
320
95

8,868
313
313
100

252

296

297

ทัง้ นี้ ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในรายงานส่วนนี้ ในปี 2561 นับรวมจ�ำนวนพนักงานของ 1) ราชธานีลสิ ซิง่ 2) รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ
3) เอ็มบีเค ไลฟ์ 4) ทีเอ็ม โบรคเกอร์ 5) เอ็มที เซอร์วสิ 2016 และ 6) อาร์ทีเอ็น และในปี 2560 นับรวมจ�ำนวนพนักงานของบริษัทล�ำดับที่ 1-5

2. การดูแลสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน
กลุ่มธนชาตให้ความส�ำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน
และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการลดการใช้พลังงาน ให้ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน
จึงท�ำให้กลุ่มธนชาตสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มธนชาตยังมุ่งเน้นการสร้างอุปนิสัยและจิตส�ำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของประชากร เช่น การขาดแคลนน�้ำ การท�ำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ทั้งในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานในภูมิภาค และสาขา เช่น
การเปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัด LED ในอาคารส�ำนักงาน เพือ่ ยืดอายุจำ� นวนชัว่ โมงการใช้งานและลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในอาคาร การเลือกใช้นวัตกรรมสีเพือ่ สุขภาพทีเ่ น้นความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้ทำ� การปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่
โดยน�ำระบบ Magnetic Chiller มาปรับใช้ที่อาคารสวนมะลิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบปรับอากาศและลดปริมาณการใช้ระบบ
ปรับอากาศแบบแยกส่วน อีกทั้งมีการควบคุมและติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงระบบเครื่องจักร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้พลังงานทางเลือกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบางจุดของอาคารส�ำนักงาน เพื่อบรรเทาการใช้พลังงานไฟฟ้า
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันทุกปี
กลุ่มธนชาตมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเป็นอาคารควบคุมจ�ำนวน 3 อาคาร 1) อาคารสวนมะลิ
2) อาคารเพชรบุรี 3) อาคารวงศ์สว่าง และยังคงด�ำเนินการในอาคารอื่น ๆ ของกลุ่มธนชาต ที่ไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมควบคู่กันไป

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงาน ทั้ง 3 อาคาร ในปี 2558 - 2560 (ค่าการใช้พลังงาน กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (kWh))
อาคาร

สวนมะลิ
เพชรบุรี
วงศ์สว่าง

การใช้ไฟฟ้า

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี)
การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี)
การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

3,723,000.00

3,860,000.00

3,852,000.00

2,167.16

2,246.91

2,242.25

2,896,000.00

3,027,000.00

3,323,000.00

1,624.66

1,762.02

1,934.32

1,378,000.00

1,466,000.00

1,508,000.00

773.05

853.36

877.81
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การฝึกอบรมปลูกจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมกลุ่มพลังมด
ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรภายในองค์กรแต่ละหน่วยงานให้ตรง
เป้าหมายมากขึ้น เน้นความรู้ท่ีสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ภายใน
สถานทีท่ ำ� งาน และสามารถปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของผูเ้ ข้าร่วมอบรม
โดยมีการจัดอบรมปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
พลังงานอย่างยั่งยืน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง
โดยการจัดกิจกรรม Energy Day ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า
“Reuse - Recycle - Refund” เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ลดโลกร้อน สร้างความตระหนักในการอนุรกั ษ์พลังงาน รณรงค์การใช้ซำ�้
การน�ำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ และการสะสมคะแนนเพื่อแลก
รับของรางวัล ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมระบายสีถุงผ้า กิจกรรม
สอยดาวโดยน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายถุงผ้า จ�ำนวน 1,100 ใบ มอบ
ให้โรงพยาบาลของรัฐบาล เพื่อใช้ส�ำหรับการจ่ายยาให้กับประชาชน
ทั่วไป กิจกรรมการรับบริจาคเศษวัสดุอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิต
ขาเทียม และกิจกรรมการรับบริจาคขวดน�้ำพลาสติกผ่านเครื่องรับ
อัตโนมัติ (Refund Machine) สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล
โดยจะน�ำขวดน�้ำพลาสติกที่รับจากการบริจาคเข้าสู่กระบวนการให้
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 121 กิโลกรัม

โครงการ “ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน”
กลุ่มธนชาตได้ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง อาจได้ รั บ ผลกระทบทางอ้ อ มจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผ่ า นการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในทุก ๆ กลุ่ม ในปี 2561 กลุ่มธนชาตจึงได้เสริมศักยภาพและ
องค์ความรูข้ องบุคลากรในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก
มาให้ความรู้แก่บุคลากร จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
“การประหยัดพลังงานและการเปลีย่ นแปลงของโลก” และหลักสูตร
“ท�ำไมต้องอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไป
ได้อย่างถูกวิธี มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมไปถึงการเห็นความส�ำคัญ
ของการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพื่อร่วมมือกันประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ ยังได้ส่งตัวแทนจากคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายนอก จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
“เจาะลึ ก เครื่ อ งท� ำ น�้ ำ เย็ น ในยุ ค IoT เชื่ อ มโลก” และหลั ก สู ต ร
“นวั ต กรรมการจั ด การพลั ง งานและระบบปรั บ อากาศยุ ค ดิ จิ ทั ล ”
ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการท�ำงานของระบบ
ปรับอากาศมากยิ่งขึ้น
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1-7

อบรมการใช้พลังงาน ณ อาคารต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต
รวม 7 อาคาร
8 - 10 กิจกรรม Energy Day ภายใต้โครงการ “ใช้ของเดิม เพิม่ คุณค่า”

จากการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา กลุม่ ธนชาตมุง่ เน้นการเสริมสร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั องค์กรและธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้ทกุ หน่วยงาน
ภายในองค์ ก รร่ ว มกั น เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และตัวบุคลากรเอง
เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงานในองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
อาคารของกลุ่มธนชาตอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
11

การบริหารจัดการน�้ำและของเสีย
กลุ่มธนชาตยังด�ำเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการน�้ำ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�ำหนดรูปแบบ กระบวนการการจัดการน�้ำ
ที่ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานเห็ น ความส� ำ คั ญ ในการใช้ น�้ ำ
อย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ ในอนาคต
โดยประชาสัมพันธ์การใช้น�้ำอย่างประหยัด การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
เพื่อการประหยัดน�้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด
น�้ำเสียท�ำการตรวจวัดค่าระดับน�้ำเสียเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ
โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะปล่อยน�้ำเสียลงสู่
ล�ำคลองสาธารณะ ค่าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง
ที่ก�ำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

12

การด�ำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน

13

กลุม่ ธนชาตให้ความส�ำคัญกับมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน
ตามนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยผูบ้ ริหารและพนักงานด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า
และปรับปรุงพัฒนาระบบเดิมให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ มาตรการทีด่ ำ� เนินการ
ในแต่ละอาคารของกลุม่ ธนชาตจะต้องค�ำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
เป็นสิ่งส�ำคัญ ผลการด�ำเนินการต้องไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่
ของพนักงานในอาคาร รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกอาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
• การควบคุมการเปิด - ปิด ปัม๊ น�ำ้ ดี เป็นการบริหารจัดการ
การใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้พลังงานไฟฟ้า
ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (On Peak) และมาใช้งาน
ในช่วงทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00
นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา

14

15

16

• การเปลี่ ย นหลอดไฟแสงสว่ า งเป็ น หลอดประหยั ด
พลังงาน LED ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• การปรับอุณหภูมิของชิลเลอร์ (Set Point Chiller)
ตามฤดูกาล เพื่อลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย

11 - 13 ศึกษาดูงานอาคารตัวอย่าง ด้านการจัดการพลังงานนอกสถานที่
ครัง้ ที่ 1 ณ อาคารศูนย์การเรียนรูส้ ขุ ภาวะ
14 - 16 ศึกษาดูงานอาคารตัวอย่าง ด้านการจัดการพลังงานนอกสถานที่
ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง
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• ติดตัง้ ระบบ AHU ใหม่ เพือ่ ทดแทนของเดิมทีม่ สี ภาพเก่า

การปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

• การปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็น เพือ่ ให้ระบบหมุนเวียน
ของการท�ำความเย็นท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้เกิด
ประโยชน์แล้ว ยังปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณการใช้
กระดาษ และยังมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางอ้อมอีกด้วย
โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ ดังนี้

การดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ภายในอาคาร
กลุ่มธนชาตได้ด�ำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุม
อั น ตราย และจั ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
ทัง้ พืน้ ทีภ่ ายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพืน้ ทีอ่ าคาร
เพือ่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
สม�่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
• การตรวจวัดแสงสว่าง ภายในอาคารเพือ่ สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
ภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ ภายในอาคารเพื่ อ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน�้ ำ ดื่ ม ภายในอาคารเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงความปลอดภัย
ด้านอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อมภายในอาคาร พร้อมทัง้ ติดตามเฝ้าระวัง
ประเมิน ควบคุมอันตราย ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาสิ่งที่
เจือปนมาในน�้ำ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในอาคารต่าง ๆ
รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารว่าน�้ำดื่มในแต่ละอาคาร
มีความสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
• การจัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นส�ำหรับพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ทักษะ
เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในภาวะเบื้องต้น โดยมีการฝึกทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง
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• การน� ำ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน
และระบบการประชุมต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งลดการใช้กระดาษ
ทีเ่ คยจัดท�ำและส่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมได้เป็นจ�ำนวนมาก
• การบริการข้อมูลหรือส่งรายการให้ลกู ค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนการส่งด้วยกระดาษ ซึ่งลดการใช้กระดาษในกระบวนการธุรกิจ
ได้จ�ำนวนมาก และลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ตกลงกัน
• การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�ำคัญ
ของการลดการใช้กระดาษ เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้
กระดาษให้น้อยที่สุด และส่งเสริมให้น�ำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้ำ
ภายในหน่วยงาน เป็นต้น

3. การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ประเด็นมุ่งเน้น

แนวปฏิบัติ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

- ในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มธนชาตได้มีการด�ำเนินการเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1) ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (“นโยบายฯ”) และคู่มือจรรยา
บรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้น�ำ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) ของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ประกาศ
ก�ำหนด จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct
2016) ที่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ของโครงการส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2) ก�ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ
ดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับธนาคาร
3) จัดหลักสูตรอบรมเรือ่ งคูม่ อื จรรยาบรรณให้กบั พนักงานใหม่ทกุ ระดับและลงนาม
รับทราบคู่มือจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง
4) จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ และจรรยาบรรณดังกล่าว และลงนามไม่กระท�ำการใด
ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) ต่อกลุ่มธนชาต
5) จัดท�ำแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต เพื่อพัฒนา
ทดสอบและวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปีละ 2 ครั้ง
6) จัดโปรแกรมบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้า บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบ
“นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน”
ของกลุ่มธนชาต เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายและจรรยาบรรณ
ดังกล่าว

การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

- มีหลักการในการคัดเลือกคูค่ า้ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างชัดเจนว่า จะไม่สง่ เสริม
คูค่ า้ ทีไ่ ม่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใช้แรงงานเด็ก
หรือให้การส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่
ผู้บริโภคอย่างชัดเจน

- มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งออกคู่มือที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไปอย่างชัดเจน

การคุ้มครองสิทธิของลูกค้า

- ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ
- ก�ำหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำข้อมูลใด ๆ
ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น
- ไม่น�ำข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
เว้นแต่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- จัดระบบหรือช่องทางเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกีย่ วกับ
บริการ และด�ำเนินการแก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว ผ่านทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์กลุม่ ธนชาต (Thanachart
Contact Center 1770) และเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/thanachartbank)
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ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
กลุ ่ ม ธนชาตได้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืนตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเริม่ จากการบริหารผลกระทบ
ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของธนาคาร
และมีการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้คู่ค้าพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืน โดยการด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ จึงมุ่งหวังให้คู่ค้าของกลุ่มธนชาตมีการพัฒนา
ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั การยกระดับมาตรฐานสิง่ แวดล้อม
และสังคมไปพร้อม ๆ กัน
การด�ำเนินธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่าง
รับผิดชอบ ในปี 2561 กลุม่ ธนชาตมีคคู่ า้ มากกว่า 400 ราย ประกอบด้วย
1. งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และสินค้าทั่วไป ได้แก่
สินค้าหรือบริการทั่วไป เครื่องเขียน อุปกรณ์ส�ำนักงาน งานแบบ
พิมพ์ส�ำคัญ งานแบบพิมพ์ทั่วไป งานผลิตบัตรพลาสติก และจัดซื้อ
เบ็ดเตล็ด
2. งานว่าจ้างบริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ งานการตลาด
และส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์ งานบริการขนส่งเอกสาร/
เงินสด งานบริการรักษาความปลอดภัย งานจ้างท�ำความสะอาด
งานบริการขับรถ งานบริการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งเป็นการใช้บริการ
จากบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีการด�ำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานของทางราชการ
3. งานด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ งานตกแต่งปรับปรุง
ส�ำนักงานทั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขา งานปรับปรุง ซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในที่ท�ำการของอาคาร
ส�ำนักงานหรือบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ และงานเฟอร์นเิ จอร์
4. งานจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ได้แก่ อุปกรณ์ส�ำนักงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คอมพิ ว เตอร์ พ กพา เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารชนิ ด Multifunction
เครือ่ งฝาก-ถอนเงินสด) รวมทัง้ งานสรรหาอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย
(กล้อง CCTV อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Burglar Alarm) ตลอดจน
การสรรหาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
จึงให้ความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของ
คู่ค้า โดยคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 3Rs คือ
การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ซาํ้ /การน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) เพื่อเป็น
แนวทางส�ำหรับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งจัดซือ้ ในการคัดเลือกคูค่ า้

082

รายงานประจำ�ปี 2561

ทุกราย และในอนาคตภายภาคหน้ากลุม่ ธนชาตจะด�ำเนินการเพิม่ เติม
ใน 3 มิติ คือ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยให้ครอบคลุม
ประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจแรงงานและสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
และข้อก�ำหนดอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ทั้ ง นี้ ได้ ด� ำ เนิ น การให้ คู ่ ค ้ า จะต้ อ งลงนามรั บ ทราบและ
น�ำแนวทางนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยจะด�ำเนินการตรวจ ติดตามและประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
กรณีที่คู่ค้าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว อาจมี
การพิจารณาเพื่อด�ำเนินการกับคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลกระทบและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น เรียกค่าปรับตามสัญญา การเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามสัญญา การยกเลิกสัญญาและการคัดชื่อออกจาก
ทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List)

การด�ำเนินงานในปี 2561
• มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดซือ้
จั ด จ้ า งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในกระบวนการบริ ห าร
การจัดการ และการปฏิบตั งิ านตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยได้กำ� หนด
นโยบายการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้ฝ่ายกลยุทธ์
จัดซือ้ จัดจ้างและบริหารงานกลางเป็นผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตลอดจนมีการประเมินผลผู้ขายและ
ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
• มีการก�ำหนดแนวทางการคัดเลือกคู่ค้า โดยต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุป ระสงค์ข องหน่วยงานผู้ข อใช้บ ริการ
เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในแต่ละลักษณะ
การจัดซื้อจัดจ้าง มีผลงานที่ผ่านมา (Site Reference) ตรงตาม
ลั ก ษณะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยมี มู ล ค่ า ไม่ น ้ อ ยกว่ า มู ล ค่ า ของ
โครงการนั้น ๆ เช่น ถ้าโครงการที่ธนาคารต้องการสรรหามีมูลค่า
5 ล้านบาท ผลงานที่น�ำมาแสดงเป็น Site Reference ก็ต้องมีมูลค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท และมีการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ (EDI) และตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้มีรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (AMLO List)
• สนับ สนุนให้ผู้ข ายและผู้ให้บ ริการให้ความส�ำคัญต่อ
การด� ำ เนิ น งานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อยกระดับและขยายขอบเขตไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
และการพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานร่วมกับคู่ค้าในรูปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ และช่วยส่งต่อ
แนวคิดเพื่อให้คู่ค้าสามารถมีแนวทางการจัดการที่ดีขึ้น ช่วยหาวิธี
ลดต้นทุนอย่างถูกต้องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี และมีราคา
เหมาะสมแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อให้คู่ค้าสามารถท�ำธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน

• พัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยน�ำปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณา
ประกอบกัน เช่น การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) สิทธิมนุษยชนและ
เงือ่ นไขด้านแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานประกอบการ โดยมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของธนาคาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
• การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการ (Supplier
Relationship Management) อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีความร่วมมือกันในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
ทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการ
อีกด้วย มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าและให้ความรู้ด้านการเงิน
ให้กบั พนักงานของคูค่ า้ เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถน�ำไปใช้อย่างเป็น
ประโยชน์ต่อไป
• การต่อยอดขยายแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้ครอบคลุมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเริม่ ต้นจากการปรึกษาหารือ
และพัฒนาร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการจัดซือ้ โดยค�ำนึงถึง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน อันน�ำมาซึ่ง
ผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมหลากหลายประการ เช่น การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ จากองค์กรสาธารณกุศล เพือ่ ใช้เป็นของทีร่ ะลึกในโอกาสต่าง ๆ
ตลอดจนร่วมกันปฏิรปู สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ ให้ใช้วสั ดุการพิมพ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับคู่ค้าในการคิดค้นและพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มีนวัตกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างโครงการ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก�ำหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ โลก
โดยก� ำ หนดให้ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ด้ ว ยกระบวนการใช้ วั ส ดุ
ที่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้างสรรหา จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ เช่น Underwriter Laboratory
(UL) พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันการรบกวน
ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ เช่น Federal
Communication Commission (FCC) ที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งได้ รั บ
การรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานของสถาบันระดับประเทศ
เช่ น Energy Star 5 และต้ อ งได้ รั บ รองมาตรฐานทางด้ า น

ความปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อมของสถาบันระดับประเทศ เช่น EPEAT
และการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมทัง้ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง การสรรหา
บริการเครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากโครงการฉลากเขียว (Thai Green Label Scheme)
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ด้วย
โครงการจัดซื้อกระดาษ A4
กลุ่มธนชาตเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มี
นโยบายในการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยจะต้องเป็นกระดาษที่ผลิตด้วย
เยื่อจากต้นไม้ล้มลุกหรือป่าปลูก หรือผลิตจากวัสดุทางการเกษตร
ทีใ่ ช้แล้วผสมเยือ่ หมุนเวียนท�ำใหม่รอ้ ยละ 100 โดยไม่ใช้ตน้ ไม้ใหม่เลย
เนือ่ งจากเป็นกระดาษทีผ่ ลิตด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โดยปริมาณกระดาษมากกว่าร้อยละ 95 ที่เลือกใช้ ประกอบด้วย
1. กระดาษชนิด 80 แกรม ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูก
เป็นส่วนผสมร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 เป็นเยือ่ หมุนเวียนท�ำใหม่
ซึ่งมาจากการน�ำเศษวัสดุหรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วมาใช้เป็น
ส่วนผสม รวมทั้งการลดใช้สารฟอกขาวในกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เหมาะส�ำหรับเป็นส่วนผสมในการผลิต
กระดาษเทียบเท่ากับกระดาษถ่ายเอกสารที่ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่
ร้อยละ 100 เนื้อกระดาษหนา เรียบ ลื่น และขาว สามารถใช้งาน
ได้ทั้ง 2 หน้า
2. กระดาษชนิด 70 แกรม เป็นกระดาษทีใ่ ช้เป็นจ�ำนวนมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 90 ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูกเป็นส่วนผสม
ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นเยื่อหมุนเวียนท�ำใหม่ ซึ่งมาจาก
การน�ำเศษวัสดุหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วมาใช้เป็นส่วนผสม
รวมทั้ ง การลดใช้ ส ารฟอกขาวในกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย ท� ำ ให้ มี ค วามทึ บ แสงมากขึ้ น เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยเนือ้ กระดาษหนา เรียบ ลืน่ และขาว สามารถใช้งานได้ทงั้ 2 หน้า
โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาและอาคารส�ำนักงาน
ก�ำหนดแนวทางการจัดหาวัสดุในการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่ง
สาขา และอาคารส�ำนักงาน ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
กลุม่ ธนชาตตระหนักถึงความส�ำคัญของการเลือกใช้วสั ดุทไี่ ด้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สี
ส�ำหรับการทาภายในพื้นที่ สาขา และอาคารส�ำนักงาน เป็นสีท่ีเน้น
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลด
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs)
ให้เหลือน้อยที่สุดและปราศจากสาร APEO และสารอันตรายอื่น ๆ
เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม สารระเหย
ต่าง ๆ เป็นต้น
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โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง
โดยใช้สูตรน�้ำแทนแบบผง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NONCFC) สามารถยับยั้งการเกิดก๊าซพิษ มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจน
ขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น) ปลอดภัยส�ำหรับฉีดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน
ก� ำ หนดแนวทางการจั ด ซื้ อ ที่ เ น้ น การน� ำ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ จ ะต้ อ ง
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม จากผู ้ ผ ลิ ต ที่ มี ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการผลิต และอาคารสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยก�ำหนดให้ใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตด้วยกระบวนการใช้วสั ดุทสี่ ามารถ
น�ำมารีไซเคิลได้ เช่น การใช้เฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานที่สามารถน�ำมา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดวางใหม่โดยไม่ต้องทิ้งให้สูญเปล่า
ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตใหม่ อีกทั้งยังมี
ขั้นตอนในการออกแบบ เช่น พื้นด้านบนของโต๊ะ ที่เท้าแขน และ
ขาโต๊ะ ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านขวาและซ้ายโดยไม่ต้องสั่งชิ้นส่วนใหม่
กรณีมีการปรับปรุงพื้นที่หรือโยกย้ายต�ำแหน่งเฟอร์นิเจอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องท�ำน�้ำเย็นระบบ Magnetic Bearing
Oil Free ติดตั้งที่อาคารสวนมะลิ
ก�ำหนดแนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและช่วย
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากขึน้ โดยเลือกใช้ระบบ Magnetic
Bearing Oil Free ซึ่งสามารถเปิดปิดระบบปรับอากาศชั้นหนึ่งชั้นใด
ก็ได้ และระบบดังกล่าวไม่จำ� เป็นต้องใช้นำ�้ มันในการท�ำงานของเครือ่ ง
เหมือนระบบเดิมจึงท�ำให้ลดปริมาณการใช้น�้ำมัน ประหยัดต้นทุน
ในการซ่อมบ�ำรุง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพัน
ต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการ
ค�้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้
ทั้ ง เรื่ อ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ เ งิ น การช� ำ ระเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย
เงือ่ นไขการค�ำ้ ประกันและเรือ่ งอืน่ ใดทีต่ กลงไว้กบั เจ้าหนี้ โดยธนาคาร
จะรายงานฐานะและข้ อ มู ล ทางการเงิ น แก่ เ จ้ า หนี้ ต ามเงื่ อ นไข
ที่ตกลงกัน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส อย่างสม�่ำเสมอ

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การป้ อ งกั น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ซอฟต์แวร์
ด้านนโยบาย
กลุ ่ ม ธนชาตก� ำ หนดให้ มี ม าตรฐานความปลอดภั ย เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และการใช้งาน เพือ่ ควบคุมการละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์
ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมส�ำเร็จรูปบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม
ด้านกระบวนการ
• มีกระบวนการในการจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สนิ และสอบทาน
เพื่อปรับปรุงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการส่งเจ้าหน้าที่
เข้าส�ำรวจซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
• มีกระบวนการลงทะเบียนการสั่งซื้อเมื่อมีการร้องขอ
จากผู้ใช้งาน
ด้านเทคโนโลยี

โครงการระบบจัดซื้อออนไลน์
น�ำระบบจัดซื้อออนไลน์ (Online Purchasing System)
มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อสินค้ามาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มธนชาต
สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้มากกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณ
กระดาษที่เคยใช้ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ
ได้ถึงปีละ 150,000 บาท และเพิ่มระบบการขอราคาและข้อมูลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eRFX) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อสินค้าและ
บริการ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษที่ต้องน�ำส่งให้กับคู่ค้าเพื่อใช้
ประกอบการเสนอราคาโครงการ

• ผูใ้ ช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถติดตัง้ ซอฟต์แวร์
ได้ เ อง โดยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท� ำ การระงั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ใ ช้ ง าน
หากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์จะต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายงาน
และต้องท�ำการร้องขอมายังหน่วยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อด�ำเนินการต่อไป
• มีระบบ Desktop Management ในการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก็บข้อมูล
เพื่อจัดท�ำเป็นรายงานทุกเดือน
ด้านผู้ใช้งาน
จัดอบรมและมีการทดสอบ IT Security Awareness ของ
พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้รบั ทราบนโยบายความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินธุรกิจ (CSR in
Process) ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
1. โครงการ “Rethink”
โครงการ “Rethink” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ธนาคาร
ได้ริเริ่ม และพัฒนาแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และได้ดำ� เนินการ
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมในด้านเศรษฐกิจให้มี
ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ผ่านการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมวินยั ทางการเงิน
ที่ ดี แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง ได้ น� ำ เสนอภายใต้ ส โลแกน “คิ ด ใหม่
ใช้เงินเป็น เห็นความสุข”
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ในปี 2561 ได้มกี ารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าวผ่านหลากหลายช่องทางภายใต้แนวคิด “ชุดวินาทีคิด” หรือ
“Rethink Second” ถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอที่บอกเล่า
เรื่องราวและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน วินาทีคิด
ก่อนตัดสินใจใช้จ่ายของคนในแต่ละกลุ่ม ทั้งในกลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัย
ท�ำงาน จนถึงกลุ่มผู้อาวุโส เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของเวลาช่วงก่อนทีจ่ ะท�ำการตัดสินใจเรือ่ งการเงิน หากสามารถฉุกคิด
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้จา่ ยในปัจจุบนั ได้ ก็นบั เป็นจุดเริม่ ต้น
ที่ ดี ที่ จ ะน� ำ มาซึ่ ง ความมั่ น คงทางการเงิ น และความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น
ในอนาคต ทั้งนี้ โฆษณาดังกล่าวได้ถูกน�ำไปพัฒนาและต่อยอด
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู ้ แ ละความเข้ า ใจที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไป
ในวงกว้าง
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นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้การปลูกฝังเรื่องวินัยการออม
และการบริหารจัดการทางการเงินเป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย และสามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง ทางธนาคารได้จัดท�ำรายการ “T-Money Tips”
เพื่อน�ำเสนอเกร็ดความรู้ เคล็ดลับ และค�ำแนะน�ำเรื่องการเงิน
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การค�ำนวณภาษี การวางแผนการเงินส�ำหรับ
ชีวิตหลังเกษียณ โดยได้ประชาสัมพันธ์รายการดังกล่าว และเนื้อหา
ความรูเ้ รือ่ งเงินอืน่ ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น เฟซบุก๊ ไลน์
สื่ อ โทรทั ศ น์ ใ นสาขา และเว็ บ ไซต์ www.thanachartcsr.com
ตลอดทั้งปี
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2. โครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe”
ธนชาตประกันภัย ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจด้านประกันภัย
เล็งเห็นความส�ำคัญของความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ทเี่ กิดขึน้
เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี จึงเห็นความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม ด้วยการสร้างจิตส�ำนึกที่ดี ร่วมกันป้องกัน
เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
“ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” ด้วยการแบ่งการด�ำเนินงาน

17 - 18 โครงการ “Rethink”
19 - 21 โครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe”
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เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย
และด้านความช่วยเหลือ ที่มุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
ในปี 2561 ธนชาตประกันภัย ได้จัดท�ำโครงการ “Drive DD
United Season 4” เพื่อร่วมกันป้องกันและสร้างความปลอดภัย
บนท้ อ งถนน ด้ ว ยการเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จ�ำกัดชั้นปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุด ร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่ “คิด” และ
“ท�ำ” คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในหัวข้อ
“Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย” เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้กับเยาวชนทั้งในฐานะผู้รับสื่อและ
ในอนาคตหลายคนอาจเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อสู่สาธารณะ
และกลายเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกในการสร้าง
สังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ คปภ. ส�ำนักงานเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
ส่วนด้านการช่วยเหลือ ธนชาตประกันภัยมีความเชื่อว่า
อุบตั เิ หตุเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถป้องกันได้ทงั้ หมด จึงได้มอบทุนการศึกษา
ให้กบั นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สริ นิ ธร คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันสร้างนักกายอุปกรณ์
ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพและคืนชีวิตให้แก่ผู้พิการในระดับชั้นปริญญาตรี
ให้ มี ค วามรู ้ ท างการท� ำ กายอุ ป กรณ์ เ สริ ม และกายอุ ป กรณ์ เ ที ย ม
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยและหายป่วยแต่ยังมีความพิการอยู่
จนสามารถประดิษฐ์ ดัดแปลง และพัฒนากายอุปกรณ์ให้ทัดเทียม
สากล เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติที่สุด นอกจากนี้
ยั ง ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการ “Safer on the Road” รวมพลั ง ชุ ม ชน
สร้างถนนปลอดภัย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
และชุ ม ชนด� ำ เนิ น การแก้ ป ั ญ หาและปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ เ ป็ น
จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตลอดจน
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนทั้งต่อคนในชุมชนและ
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ
ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก ราชบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี
นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครนายก เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)
เป็ น กิ จ กรรมที่ ก ลุ ่ ม ธนชาตด� ำ เนิ น การนอกเหนื อ จากการ
ด�ำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งกลุ่มธนชาตได้ด�ำเนินงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มด�ำเนินธุรกิจ ต่อมาเมื่อ
กลุ ่ ม ธนชาตได้ มี ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ภ ายในกลุ ่ ม และมี ส าขา
ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ภายใต้ ก ารดู แ ลของส� ำ นั ก งานเครื อ ข่ า ย
ในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธนชาตมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า และ
ประชาชนในชุมชนให้มาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยในปี 2561 ได้มี
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การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย
เพือ่ ร่วมเติมเต็มและพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
พนักงาน และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ ถือเป็นการวางรากฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชาติ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานเพือ่ สาธารณ
กุศล เพือ่ แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
ผ่านการสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อสังคมขององค์กรสาธารณกุศล
ต่าง ๆ ที่ด�ำเนินงานในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีความยั่งยืน
โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย เด็กและเยาวชน
สตรี หรือผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
ด� ำ เนิ น การที่ ส ามารถลดผลกระทบทางอ้ อ มที่ มี ต ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึ่งอาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผ่านการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งการรณรงค์ และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่ม
ผู้บริหารและพนักงาน
นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มธนชาตด้วย
โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นให้
เกิดการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม มีเป้าหมาย
ในการสร้างต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
ให้มีความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งใน
เรื่องของความรู้ ความคิด และทักษะในการปฏิบัติ มีความเชื่อมั่น
และสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง รวมทั้งมีทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง
และเหมาะสมในการด�ำเนินชีวิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการสร้างเครือข่าย
และการประสานงานช่วยเหลือสังคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย
ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมของผู้บริหารและพนักงาน
ในกลุ่มธนชาต รวมทั้งเพื่อสร้างจิตส�ำนึกด้านจิตอาสาให้เกิดขึ้นใน
บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน ในปี 2561 ธนาคารจึงได้รเิ ริม่ จัดตัง้
“Thanachart CSR Club” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดม
ก�ำลังจากสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั พร้อมร่วมกัน
วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2561
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกลุม่ ธนชาตมีจดุ เริม่ ต้น
มาตั้งแต่ปี 2549 ณ วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ โดยในปี 2561
ถือเป็นการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยกิจกรรม
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกลุ่มธนชาต ถือเป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมหลักที่กลุ่มธนชาตด�ำเนินการอย่างเป็นประจ�ำ เพื่อร่วม
ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป
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ในปี 2561 กลุ ่ ม ธนชาตได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐิน ให้นำ� ไปถวาย ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารได้เชิญชวนบริษัท
ในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
และสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ไปใน
ขณะเดียวกัน ทัง้ นี้ ผูม้ จี ติ ศรัทธาได้รว่ มกันถวายปัจจัย เป็นเงินจ�ำนวน
15,773,182.40 บาท และดังเช่นที่ปฏิบัติในทุก ๆ ปี กลุ่มธนชาต
ยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา รวมทั้ง
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย
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โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”
ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา ที่ ท รงให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
เอกลั ก ษณ์ แ ละวั ฒ นธรรมไทย และเคยเสด็ จ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การแข่งขันอ่านฟังเสียงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
รวม 2 ครั้ง รวมทั้งจากการทรงงานในพระองค์ในปัจจุบันที่ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
เยาวชนของชาติ ธนาคารจึ ง ได้ ก ราบทู ล เชิ ญ พระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นประธานในพิธเี ปิดการแข่งขัน
โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้ ง ที่ 47
ประจ�ำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาสวนมะลิ อาคารสวนมะลิ
อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2
โครงการ “ธนชาต ริ เ ริ่ ม ...เติ ม เต็ ม เอกลั ก ษณ์ ไ ทย”
เป็นโครงการที่ธนาคารสานต่อมาจากโครงการ “นครหลวงไทย
อนุรกั ษ์เอกลักษณ์ไทย” ของธนาคารนครหลวงไทย โดยได้ดำ� เนินการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในปี 2561 นี้ ด� ำ เนิ น การมาเป็ น ปี ที่ 47
โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่ การธ�ำรงและรักษาไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจ�ำวัน โดยส่งเสริมให้
เอกลักษณ์ดังกล่าวยังคงอยู่คู่กับคนไทย ไม่ให้เกิดการเสื่อมสลายไป

22- 24 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2561
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ตามกาลเวลา และค่านิยมทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรม
ต่ า งชาติ ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การร่ ว มปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ เ ยาวชน
ของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และร่วมกัน
รักษาไว้ให้คงอยูค่ สู่ งั คมไทยตลอดไป ซึง่ วัฒนธรรมทางด้านภาษาไทย
และมารยาทไทยนั้น จัดเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญที่แสดงถึงความเป็น
ชาติไทยได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมหลักตามโครงการมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การแข่งขัน
อ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอุดมศึกษา
เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในนามของสถาบั น เพื่ อ แข่ ง ขั น ชิ ง ถ้ ว ยรางวั ล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยในปี 2561 มีผู้เข้าแข่งขันจาก
สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคมากกว่าทุก ๆ ปี โดยมีผู้เข้าแข่งขัน
จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น กว่ า 5,500 คน และในปี นี้ ยั ง คงมี ก ารประกวด
มารยาทไทยส�ำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเด็ก
ที่ มี ป ั ญ หาบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางสังคม และสามารถด�ำรงชีวติ อย่างมีความทัดเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และศักยภาพของเด็กที่มี
ปัญหาบกพร่องทางการได้ยนิ ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการอนุรกั ษ์
เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทย ผ่านการปฏิบตั ติ นตามมารยาทไทยทีถ่ กู ต้อง
โดยได้ด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและเปิดโอกาสทางสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมศักยภาพในกลุม่ เด็ก
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการมองเห็ น ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นสั ง คม
ธนาคารจึงได้ริเริ่มจัด “การแข่งขันอ่านฟังเสียงส�ำหรับผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็น” ผ่านการอ่านอักษรเบรลล์ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีครู
อาจารย์ ผู ้ ส มั ค รจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ ยาวชน
ในกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วทั่ ว ประเทศร่ ว มส่ ง น้ อ ง ๆ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
ในกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังคงจัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอ
โรงเรียนขวัญใจการประกวดในหัวข้อ “กว่าจะก้าวขึ้นเวที” เป็นปีที่ 2
เพื่ อกระตุ ้ น การมี ส ่ ว นร่ วมในโครงการในกลุ่ม นัก เรีย น ครู และ
ผู้ปกครอง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มารยาทไทย
และอ่ า นฟั ง เสี ย ง โดยใช้ สื่ อ ออนไลน์ ข องทางกลุ ่ ม ธนชาตเป็ น
ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจ
เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 60 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม และส่งเสริมศักยภาพของครู อาจารย์ ให้มีความรู้
ความเข้ า ใจ สามารถปฏิ บั ติ ต นเป็ น ต้ น แบบ และถ่ า ยทอด
มารยาทไทยให้แก่เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้อง ธนาคารจึงได้
จั ด กิ จ กรรม “ครู ต ้ น แบบมารยาทไทย” โดยด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขึน้ เป็นครัง้ แรก มีผสู้ นใจ
เข้ารับการอบรมกว่า 240 คน นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
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25- 28 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ในกลุ่มธนชาตได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์เอกลักษณ์
วั ฒ นธรรมไทย และสามารถน� ำมาประพฤติ ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ทั้ ง ใน
เวลาท� ำ การและนอกเวลาท� ำ การเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ การบริ ก าร
จากพนักงานที่มีมารยาทและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรม
“ธนชาต เท่อย่างไทย...ใคร ๆ ก็ทำ� ได้” ส�ำหรับพนักงานกลุม่ ธนชาตขึน้
โดยได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ ทั้ ง ทางด้ า นมารยาทไทยและ
การอ่านออกเสียงภาษาไทยทีถ่ กู ต้องแก่พนักงาน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือ
จากวิทยากร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมีการจัดการประกวดมารยาทไทย
และแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทยในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
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พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต
“พิพธิ ภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต” ถือเป็นพิพธิ ภัณฑ์ครุฑ
แห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยที่มาในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ครุฑนั้น เริ่มมาจากการที่ธนาคารธนชาตได้รับโอนกิจการทั้งหมด
จากธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคาร
นครหลวงไทยนั้น เป็นธนาคารที่มีการด�ำเนินกิจการมากว่า 70 ปี
และได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานเครือ่ งหมายครุฑพ่าห์หรือ
ตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ
ตั้งแต่ปี 2484 ซึ่งภายหลังการรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวง
ไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจ�ำเป็นต้องอัญเชิญเครื่องหมาย
ครุฑพ่าห์ลง ตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535
ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญขององค์ครุฑพระราชทาน
ที่มีความผูกพันและความศรัทธากับคนไทย รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์
แทนองค์พระมหากษัตริย์ของไทย จึงได้มีการอัญเชิญองค์ครุฑจาก
ส�ำนักงานและสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐานยังศูนย์ฝึกอบรมบางปู
เขตเทศบาลต�ำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ครุฑขึ้น เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์ครุฑในรูปแบบ
สื่อผสมผสาน (Multimedia) โดยยึดความเข้าใจพื้นฐานของคนไทย
ที่มีต่อองค์ครุฑจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ได้มี
การออกแบบและสร้ า งสรรค์ ส ถานที่ เ พื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ ท ราบถึ ง
ความเป็นมาของครุฑตามต�ำนานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และ
ได้จัดให้มีพื้นที่การจัดแสดงองค์ครุฑที่อัญเชิญจากส�ำนักงานและ
สาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาไว้ยังพิพิธภัณฑ์ เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ครุฑกับสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเพื่อเทิดพระเกียรติและ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ ธนาคารจึงได้สร้างห้องจัดแสดง
“ล้นเกล้า จอมราชันย์” เพิ่มเติม เพื่อน�ำเสนอความเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ครุฑและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ผู้เข้าชม
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

กิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียม
และประเพณีไทยประจ�ำท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม อันเป็น
มรดกที่ สื บ ทอดต่ อ ๆ กั น มา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เอกลักษณ์ที่ชาติ
ใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และมีค่าควรแก่การอนุ รั ก ษ์
ให้คงอยู่ต่อไป จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ในท้องถิ่น” โดยส�ำนักงานเครือข่ายของธนาคารที่เปิดด�ำเนินการ
อยู่ทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรม และการเข้าไป
มีส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกของท้องถิ่น จึงส่งผลให้ เ กิ ด
การมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิน่ นัน้ ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2561
มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้
1. งานสืบสานประเพณี 102 ปี ยืนยงตลอดกาล จังหวัด
นครสวรรค์
2. งานน้อมร�ำลึก 43 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสังขาร
วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง
3. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2561 จังหวัด
อุบลราชธานี
4. งานหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี
2561 จังหวัดสงขลา
5. งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี
6. งานประเพณีรับบัว (ขึ้น 14 ค�่ำ เดือน 11) จังหวัด
สมุทรปราการ
7. งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมกินเจ จังหวัดภูเก็ต
8. งานสืบสานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ “พี่ให้ของ...น้องใช้ต่อ”
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดของการน�ำกลับมาใช้ใหม่
จึงมีการน�ำอุปกรณ์ส�ำนักงานที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพดี
ที่ได้จากการปรับปรุงพื้นที่ของส�ำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร
มามอบให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งในปี 2561 ได้มีการมอบอุปกรณ์
ส�ำนักงาน ได้แก่ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 2,215
รายการ ให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ
จ�ำนวน 54 แห่งทั่วประเทศ
การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อสาธารณกุศล
กิจกรรม “งานกาชาดประจ�ำปี”
ธนาคารได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น การร่ ว มงาน
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ในปี 2519 ในนามธนาคารศรีนคร ภายใต้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคาร
ศรีนคร” และในปี 2545 ภายหลังธนาคารศรีนครได้รวมกิจการ
กั บ ธนาคารนครหลวงไทย จึ ง ได้ มี ก ารออกร้ า นในนามธนาคาร
นครหลวงไทย โดยใช้ชื่อว่า “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย”
และในปี 2554 เมื่ อ ธนาคารธนชาตรั บ โอนกิ จ การจากธนาคาร
นครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านในนามของ “ธนาคารธนชาต”
ภายใต้ชอื่ “ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” และในปัจจุบนั ธนาคารธนชาต
ยังคงเข้าร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านในงานกาชาดเป็นประจ�ำ
ทุกปี
โดยในปี 2561 นั้น ธนาคารได้ร่วมออกร้านงานกาชาด
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561
ณ สวนลุมพินี โดยได้ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด “Engine
to Success กลไกขับเคลื่อนความส�ำเร็จ” ซึ่งเป็นนโยบายของ
ธนาคารที่ น อกจากจะมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารดี ๆ ให้ กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการตอบแทนสั ง คม
ไปพร้อมกันอีกด้วย โดยภายในงานมีการจัด Workshop ให้ลูกค้า
ของธนาคารที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมภายในร้ า นกาชาดของธนาคาร
โดยมี ก ารน� ำ หลอดที่ ใ ช้ แ ล้ ว มาตกแต่ ง กระเป๋ า ผ้ า เพื่ อ รณรงค์
แนวความคิดลดโลกร้อน และการน�ำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
ไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคหลอดเหลือใช้ เพือ่ น�ำไปส่งมอบ
ให้กับกลุ่มเยาวชน “แก๊งรองเท้าแตะ” จังหวัดลพบุรี เพื่อน�ำหลอด
ไปประดิษฐ์เป็นหมอนส�ำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์และผู้ป่วยติดเตียง
อีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารจะด�ำเนินการน�ำรายได้สุทธิจากการ
จัดจ�ำหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการออกร้านงานกาชาด
ประจ�ำปี 2561 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล สมทบทุ น บ� ำ รุ ง สภากาชาดไทย จ� ำ นวน
6,300,000 บาท ต่อไป
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น “โครงการก� ำ ลั ง ใจ ในพระด� ำ ริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม”
ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการสร้ า งก� ำ ลั ง ใจ
และสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ธนาคารจึงได้ร่วมให้
การสนั บ สนุ น “โครงการก� ำ ลั ง ใจ ในพระด� ำ ริ พ ระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม” ที่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการสร้างก�ำลังใจให้กบั กลุม่ ผูท้ กี่ า้ วพลาดในชีวติ โดยเฉพาะผูต้ อ้ งขัง
ให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้ และสร้างให้สังคมเป็นสังคม
แห่ ง การให้ โ อกาสผู ้ ต ้ อ งขั ง ตามพระด� ำ ริ ข องพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงด�ำริให้มีการน้อมน�ำแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช มาปรับใช้ในเรือนจ�ำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรู้คุณค่า
ของตัวเอง พึง่ พาตนเองได้ ไม่ฟงุ้ เฟ้อ ฟุม่ เฟือย รวมทัง้ มีการฝึกอาชีพ
ให้ทนุ ประกอบอาชีพ และทุนการศึกษาให้แก่ผตู้ อ้ งขัง เพือ่ ให้สามารถ
หยัดยืน เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วยตัวเอง และไม่หันไป
กระท�ำผิดซ�้ำเมื่อพ้นโทษแล้ว

ในปี 2561 ธนาคารได้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมวิ่ ง
“Run for Better Life” Doi Hang Cross Country Trail
เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การด�ำเนินงานตามโครงการก�ำลังใจ
ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณ
เรือนจ�ำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจ�ำ
ให้สังคมรับรู้ รับทราบว่าพื้นที่เรือนจ�ำ ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำมีประโยชน์
และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ โดยทรงมุง่ หวังให้พนื้ ทีเ่ รือนจ�ำชัว่ คราว
ดอยฮางเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัด
เชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการที่มีเรือนจ�ำ
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง เรี ย นรู ้ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยั ง ได้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เพื่ อ น� ำ ไป
มอบเป็ น ของที่ ร ะลึ ก ให้ กั บ ลู ก ค้ า ของธนาคารในวาระต่ า ง ๆ
โดยในการด�ำเนินงานได้มีการเดินทางลงไปเยี่ยมชมการผลิตและ
พูดคุยกับผูต้ อ้ งขังโดยตรง รวมทัง้ ร่วมให้ความเห็นด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และการพัฒนาช่องทางทางการตลาด
โดยมุ ่ ง เน้ น การท� ำ การตลาดผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เพื่ อ เปิ ด
โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการก�ำลังใจให้เป็นที่
แพร่หลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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โครงการสะพานบุญ
โครงการสะพานบุญมีจุดเริ่มต้นมาจาก “โครงการธนชาต
ริ เ ริ่ ม …เติ ม เต็ ม มหกรรมออมบุ ญ ” ตั้ ง แต่ ป ี 2552 ซึ่ ง ในงาน
ได้มีการเชิญองค์กรสาธารณกุศลมาร่วมท�ำกิจกรรมออกร้าน และ
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานขององค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น ต่อมาในปี 2554 จึงได้มีแนวคิดในการจัดท�ำ “โครงการ
สะพานบุญ” ขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนด�ำเนินงาน
เพื่อองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารเป็น
สะพานเชื่อมโยงผู้ให้และผู้รับเข้าด้วยกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้
ลู ก ค้ า ของธนาคารและประชาชนทั่วไป สามารถร่ว มบริจ าคเงิน
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รสาธารณกุ ศ ลผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ของธนาคาร
ทั้งการบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และการท�ำ
รายการผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยทางธนาคารไม่ คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย ม
แต่อย่างใด นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการน�ำระบบ E-Donation
เข้ามาอ�ำนวยความสะดวกในการบริจาคในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้
ในปัจจุบันมีองค์กรการกุศลเข้าร่วมโครงการสะพานบุญแล้ว จ�ำนวน
15 องค์กร ได้แก่
1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
3. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
4. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
5. มูลนิธเิ ด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
6. มูลนิธิรามาธิบดี
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

33

34

35

36

31
โครงการ “พี่ให้ของ...น้องใช้ต่อ”
32 - 34 กิจกรรม “งานกาชาดประจ�ำปี”
35 - 36 กิจกรรมสนับสนุน “โครงการก�ำลังใจ ในพระด�ำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา กระทรวงยุตธิ รรม”
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9. มูลนิธสิ งเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
12. มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
14. มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
15. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
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สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ มูลนิธิ
รามาธิบดี
กลุ่มธนชาตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่โครงการ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส�ำหรับ
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ
ฟืน้ ฟู ป้องกันโรค ให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน
รวมทัง้ เป็นศูนย์แพทย์ศกึ ษาทีม่ งุ่ สร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละบริการ
ทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมภิ าคตะวันออก
ของประเทศ อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยในปี 2561 ได้ร่วมบริจาค
เงินสมทบเป็นปีที่ 5 แล้ว มียอดเงินบริจาคจาก ทุนธนชาต ธนาคาร
บลจ. ธนชาต ธนชาตประกันภัย บล. ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์
จ�ำนวน 5,000,000 บาท
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กิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
เป็นกิจกรรมทีส่ ำ� นักงานเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
(ขอนแก่น) ได้ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
โดยด�ำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชนและพนักงานร่วมกันท�ำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตเพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิ ต ในการรั ก ษาพยาบาลต่ า ง ๆ
โดยในปี 2561 มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ทั้ ง สิ้ น กว่ า 700 คน
สามารถบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 280,000 ซีซี
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่กลุ่มธนชาตได้
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น กลุ่มธนชาตยังคงมุ่งมั่นด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. โครงการ “คลิปเตือนภัย” ธนาคารร่วมกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (DSI) จัดท�ำโครงการ “คลิปเตือนภัย” เพื่อเตือนภัย
และช่วยเหลือไม่ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปตกเป็นเหยื่อหรือหลง
เชื่อกลุ่มมิจฉาชีพในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน โดยในวิดีโอคลิป
แต่ละตอนจะน�ำเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไข
เมื่อพบเจอกลโกงต่าง ๆ ของกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งนี้ ได้มีการน�ำเสนอ
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37 - 39 โครงการ “คลิปเตือนภัย”

วิดีโอคลิปเตือนภัยแต่ละตอนผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
ของทางธนาคารและ DSI ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ในสาขา เว็บไซต์
www.thanachartbank.co.th ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ของธนาคาร
รวมทั้งเว็บไซต์ของ DSI
2. กิ จ กรรม “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้” เป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ได้ด�ำเนินการร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
และโรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส เพือ่ ให้ความช่วยเหลือพีน่ อ้ งเกษตรกรไทย
ที่ประสบวิกฤตราคาสับปะรดตกต�่ำ โดยได้ด�ำเนินการซื้อสับปะรด
พันธุป์ ตั ตาเวียน�ำ้ ผึง้ จากเกษตรกรในจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวนกว่า 5,000
กิโลกรัม (5 ตัน) มอบให้กบั คูค่ า้ ลูกค้า ประชาชน ชุมชน และโรงเรียน
ในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วม
บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระดาบสอีกด้วย โดยได้
ยอดบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท

40

3. กิจกรรม “รวมน�ำ้ ใจ ส่งไปลาว” เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ
อุ ท กภั ย เฉี ย บพลั น จากเหตุ ก ารณ์ เ ขื่ อ นเซเปี ย น-เซน�้ ำ น้ อ ยแตก
ที่ สปป. ลาว ทีส่ ง่ ผลให้อาคารบ้านเรือนและสถานทีป่ ระกอบอาชีพของ
ประชาชนในตอนใต้ของ สปป. ลาว ได้รบั ความเสียหายเป็นอย่างมาก
มีผู้สูญหายและได้รับผลกระทบกว่า 6,000 คน กลุ่มธนชาตได้มอบ
ผ้าห่ม จ�ำนวน 600 ผืน ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�ำประเทศไทย รวมทั้งร่วมเป็น
ช่องทางในการรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากผู้บริหาร
พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป โดยสามารถระดมเงินบริจาค
ได้ทั้งสิ้น 500,000 บาท

41
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4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ในหัวข้อ “Thanachart Kids Zone” ณ บริเวณท�ำเนียบรัฐบาล
โดยมีรูปแบบงานสอดคล้องกับค�ำขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์
เทคโนโลยี” เพือ่ ให้เด็ก ๆ ได้รว่ มสนุกสนานไปกับเกม “Superheroes
Go Lucky” พร้อมมอบของขวัญ ของรางวัล และขนมให้แก่ผเู้ ข้าร่วม
ในกิจกรรม นอกจากนี้ ธนชาตโบรกเกอร์ ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ “คิดดี คิดส์เดย์” ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์
พระราม 9 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 รวมทั้งได้ร่วม
มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของเล่นต่าง ๆ ในโครงการ
ปันของเล่นให้น้องในงาน “Ripley’s Carnival 2018 วันเด็ก
สุดหรรษา” อีกด้วย

43

5. โครงการ “T-Broker สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความ
ส�ำเร็จ ครั้งที่ 2” เป็นกิจกรรมที่ธนชาตโบรกเกอร์ได้ด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561
ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนดี และได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) จังหวัดสมุทรสงคราม อีกด้วย
6. กิจกรรม “TCAP เติมเต็มความสุขให้นอ้ ง” ทุนธนชาต
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมโดยได้ ม อบสิ่ ง ของ เลี้ ย งอาหารกลางวั น
และร่ ว มกิ จ กรรมเติ ม เต็ ม ความสุ ข ให้ กั บ น้ อ ง ๆ โรงเรี ย นสอน
คนตาบอดกรุงเทพ
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40 - 42 กิจกรรม “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได้”
43 - 44 กิจกรรม “รวมน�้ำใจ ส่งไปลาว”
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การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้าง
ความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงได้รว่ มมือกับทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) (“โครงการ CAC”) ด้วยการเข้าร่วม
ลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว และในปี 2557
กลุ่มธนชาตได้ด�ำเนินการก�ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”
มาตรการ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
1. คณะกรรมการธนาคารและบริษทั ในกลุม่ ธนชาต ได้อนุมตั ิ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก�ำหนดความหมายของค�ำว่า
“คอร์รปั ชัน่ และรูปแบบการคอร์รปั ชัน่ ” ไว้อย่างชัดเจน มีสาระส�ำคัญว่า
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ด�ำเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
ด้ ว ยการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชั่น และให้ผู้บริหารของกลุ่มธนชาตมีหน้าที่ดูแลและ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
2. ก� ำ หนดให้ ก ารต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของค่านิยมหลักองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ)
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนในกลุ ่ ม ธนชาตน� ำ ไปใช้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
• Customer Focus : ตอบสนองความต้องการของ
						 ลูกค้า
• Collaboration : มีการท�ำงานเป็นทีม
• Commitment : ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�ำเร็จตาม
						 เป้าหมาย
• Spirit
: ทุ่มเทในการท�ำงาน
• Integrity
: ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
						 และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• Professional
: มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอ
						 ในการปฏิบัติหน้าที่
3. การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
ในกลุ่มธนชาต ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยง และ
การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment:
RCSA) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง
ก� ำ หนดระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ควบคุ ม และลดความเสี่ ย ง
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม
และทบทวนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ
ทุก 3 ปี โดยติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั กิ ารและด�ำเนินการ
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ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร ทราบ
4. ก�ำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงาน
ของกลุม่ ธนชาตยึดถือปฏิบตั ภิ ายใต้หลักการควบคุมภายในทีส่ อดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยมี ก ารทบทวนแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
ความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมทัง้ ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับพนักงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
5. กลุม่ ธนชาตให้ความส�ำคัญกับรูปแบบของการคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “การให้และรับของขวัญ
ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น” ถือเป็นเรื่อง
ที่กลุ่มธนชาตให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจน�ำไปสู่การ
คอร์รัปชั่นได้โดยง่าย จึงได้ก�ำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบ
ปฏิ บั ติ ที่ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ แ ละการควบคุ ม รวมถึ ง
การรายงานต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การให้ แ ละรั บ
ของขวัญ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
รวมทั้งการกระท�ำที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ
กับการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นความผิดและจะมีการพิจารณาโทษ
ตามระเบียบ
6. เพื่ อ ให้ ก ารต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น กลุ่มธนชาตได้ก�ำหนดให้แต่ละบริษัทมีระเบียบขั้นตอน
ปฏิบัติ ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เป็ น การเฉพาะ และก� ำ หนดให้ มี ช ่ อ งทาง
ที่ปลอดภัยส�ำหรับบุคคลภายนอกและพนักงานภายในกลุ่มธนชาต
ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูก
ส่งให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูล
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามล�ำดับ นอกจากนี้
กลุ่มธนชาตยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครอง
ต่อพนักงานทีแ่ จ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้การกระท�ำนัน้
จะท�ำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งจะชมเชยพนักงาน
ที่แจ้งเบาะแสดังกล่าว
7. ก�ำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามยอมรับ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย มาตรการ และระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของกลุม่ ธนชาต
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น การแจ้งเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น การให้/รับ
ของขวัญ/ของก�ำนัล/การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่น มาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทัง้ ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด
8. กระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู ้ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน รวมถึงพนักงาน Outsource ได้รับทราบและพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การแจ้งเบาะแส ประกาศระเบียบ
ของกลุ่มธนชาต โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมให้กับ
พนั ก งานใหม่ ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ เ ป็ น หั ว ข้ อ หนึ่ ง ในหลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศ
การจั ด ท� ำ แบบประเมิ น ตนเองของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
โดยผ่านระบบ E-Learning เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน รวมทั้งใช้
รูปแบบน�ำเสนอทีเ่ ข้าถึงง่าย ได้แก่ VTR หนังสัน้ โดยการประสานงาน
กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
และศู น ย์ ส าธารณประโยชน์ แ ละประชาสั ง คม สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในเรือ่ งสือ่ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบ เป็นต้น
9. กลุ ่ ม ธนชาตได้ ท� ำ การเผยแพร่ ผ ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ
และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยการงดเว้ น การให้ ข องขวั ญ แก่ ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานของ
กลุ่มธนชาต ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ส�ำหรับลูกค้า
ได้ขอความร่วมมือผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น ใบแจ้งยอดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
ใบช�ำระเงิน ใบก�ำกับภาษี และผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
10. เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่
สอบทานให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
และสอบทานการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชั่น โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท�ำการตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบประจ�ำปีทไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ และข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค คลภายนอกได้ รั บ ทราบเจตนารมณ์ ข อง
กลุ่มธนชาตในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กลุ่มธนชาตจึงได้เผยแพร่
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยในส่วนของธนาคาร
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
ในปี 2560 กลุ่มธนชาตได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จ�ำนวน 12 บริษทั และยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว
ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่อีก 2 บริษัท ได้แก่ ทีเอ็ม โบรคเกอร์ และ
เอ็มที เซอร์วิส 2016 รวมบริษัทในกลุ่มธนชาตที่ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น 14 บริษัท
โดยกลุ่มธนชาตมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามที่นโยบายได้ก�ำหนด
ไว้ โดยด�ำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนปฏิบัติ
ในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ การสือ่ สารให้พนักงานได้รบั ทราบ
และพั ฒ นาให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจแนวทางปฏิ บั ติ ต าม

นโยบาย มาตรการ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านรูปแบบการอบรม การประเมินตนเอง
และการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อสารของกลุ่มธนชาต
อย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
สื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือ
สนับสนุนโครงการรณรงค์ตอ่ ต้านการคอร์รปั ชัน่ และอืน่ ๆ เป็นประจ�ำ
ทุกปี การให้ค�ำปรึกษาและเป็นวิทยากรเรื่อง “การขอรับรองการ
เป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ให้กับหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการปฏิบัติ
ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร จึงก�ำหนดให้พนักงาน
ทุ ก คนต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและมาตรการเกี่ ย วกั บ
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั่น และเพื่อสร้าง
ความมั่ น ใจและความปลอดภั ย ในการใช้ บ ริ ก ารกั บ กลุ ่ ม ธนชาต
อย่างยั่งยืน
นอกจากที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การการสื่ อ สารภายในองค์ ก รและ
ภายนอกเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดนั้น ในปี 2561
ได้ด�ำเนินการสนับสนุน และให้ค�ำปรึกษา/วิทยากร แก่ลูกค้า คู่ค้า
ตัวแทนทางธุรกิจ ให้ได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมทั้ง
การสร้างจิตส�ำนึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปลี่ยน
ค่านิยมไปสู่การต่อต้านและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
สิ่งส�ำคัญของการด�ำเนินการ คือ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ
กลุ่มธนชาต ให้ปรากฏต่อบุคลากรของกลุ่มธนชาต ภาครัฐ และ
สาธารณะ ในหลักการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เสริมสร้างเป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
1. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและเป็ น วิ ท ยากรเรื่ อ ง “การขอรั บ รอง
การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต CAC” และ “CG & Anti-Corruption” ให้กับบริษัท
คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน)
2. จัดโปรแกรมบรรยายหัวข้อ “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ
และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
รวม 1 รุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
3. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ 2561 ภายใต้
แนวคิด คนไทย ตื่นรู้สู่โกง” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ซึ่งก�ำหนดในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นแห่งชาติ และ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต”
จั ด โดยส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช. และภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น
ซึ่งสหประชาชาติมีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ
กลุ่มธนชาตไม่ขอมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมให้
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (“นโยบายฯ”) และคู่มือจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของธนาคาร เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2546 พร้อมทั้งก�ำหนดให้บริษัท
ในเครือน�ำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับแต่ละกิจการของบริษัท โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการน�ำ CG Code
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายฯ
และคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้มีการปรับหัวข้อและแนวปฏิบัติ
ให้เป็นไปตาม “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) เผยแพร่ และหลักเกณฑ์การก�ำกับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ประกาศก�ำหนด
ธนาคารได้เปิดเผยนโยบายฯ รวมทัง้ คูม่ อื จรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร “www.thanachartbank.co.th” และในระบบอินทราเน็ต
ของธนาคาร เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของธนาคารสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง โดยมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญ
ในการสื่อความไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง
และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนางานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ปรับปรุงนโยบายฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หลักเกณฑ์การก�ำกับ
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ที่ ธปท. ประกาศก�ำหนด
2. ก�ำหนดให้บริษัทในเครือปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
3. จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณให้พนักงานใหม่ทุกระดับ
4. จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของธนาคาร ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ และจรรยาบรรณดังกล่าว และลงนาม
ไม่กระท�ำการใดที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อกลุ่มธนชาต
5. จัดท�ำแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของธนาคาร เพื่อพัฒนา ทดสอบ และวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปีละ 2 ครั้ง
6. พัฒนา CG & Anti-Corruption E-learning อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต
เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. จัดหลักสูตรการบรรยายให้กบั บริษทั คูค่ า้ บริษทั ตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคูม่ อื จรรยาบรรณ”
ของกลุ่มธนชาต เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว
8. จัดกิจกรรม “Format จิต Delete อารมณ์” ในโครงการพัฒนาธรรมาภิบาล (CG & Anti-Corruption) เพื่อการพัฒนาและ
สร้างจิตส�ำนึกคุณธรรมจริยธรรม ใช้แนวทางการพัฒนาของจิตตปัญญาศึกษา ให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่
ภายใต้กรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสังคม
นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังได้สนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CG & CSR
Project) ทัง้ ในเชิงนโยบายและการด�ำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้กบั พนักงานในกลุม่ ธนชาต อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง โดยมุง่ หมาย
ให้เกิดการเรียนรู้หลักการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ผ่านสื่อภายในองค์กรหลากหลายช่องทางภายใต้โครงการ
“ธนชาต ท�ำได้ ธรรมดี…CG ริเริม่ เติมธรรม” เพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายฯ และคูม่ อื จรรยาบรรณ และเพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ าน
บนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ ด้วยรูปแบบการน�ำเสนอทีเ่ ข้าถึงง่าย ได้แก่ VTR หนังสัน้ โดยการประสานงาน
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กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ในเรื่องสื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และรายการ
ธรรมสวั ส ดี อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม ธนชาตยั ง คงด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการจัดกิจกรรมโครงการปฏิบตั ธิ รรม ทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และภูมิภาค เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการบริหารจิตใจตนเอง
ในการท� ำ งานและชี วิ ต ประจ� ำ วั น ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมนั้ น
กลุ่มธนชาตได้เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรเผยแพร่หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จัดกิจกรรม “สร้างจิตส�ำนึก...ปลูกสติ...สร้างความดี”
ให้กับคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก
กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้เป็นรูปธรรม คือ การแสดงความมุ่งมั่น ให้ปรากฏต่อบุคลากร
ของกลุ่ม ภาครัฐ และสาธารณะ ในหลักการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น เสริมสร้างเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีองค์ประกอบ หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้มีจ�ำนวนกรรมการธนาคารเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและตามความเหมาะสมกับประเภทและ
ขนาดของธุรกิจที่ด�ำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้การท�ำ
หน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ก�ำหนดให้เป็น
ผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการธนาคารทั้งหมด
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 ซึ่งมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ
กับธุรกิจของธนาคาร และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของ
เงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ โดยรายนามคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
		ประธานกรรมการ
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
		รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
		กรรมการ

4. นายณรงค์ จิวังกูร
		กรรมการ
5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
		กรรมการ
6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
		กรรมการ
7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
		กรรมการ
8. นายวอลเตอร์ ทัส
		กรรมการ
9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
		กรรมการ
10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
		กรรมการ
11. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
		กรรมการ*
12. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		กรรมการ
โดยมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ส�ำนักประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
		
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
และเป็นธรรมต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้บริหารและพนักงาน
ลูกจ้างของธนาคาร
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายที่ส�ำคัญ แผนกลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ รวมถึงพิจารณาทบทวน
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยการดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
3. ก� ำ หนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการที่บ ริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารอย่ า งชั ด เจน
ทั้งประเภทของต�ำแหน่งกรรมการและจ�ำนวนบริษัทที่สามารถด�ำรง
ต�ำแหน่งได้ เช่น ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
เป็นต้น
4. ก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยเพือ่ รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของธนาคาร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมและ
แต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง
จ�ำกัด (มหาชน) ส่วนบริษทั ย่อยอืน่ ทีธ่ นาคารถือหุน้ โดยตรงมอบหมาย

หมายเหตุ * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
		 ได้แต่งตั้ง นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ เป็นกรรมการธนาคารแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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ให้คณะกรรมการบริหารธนาคารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการ
ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท นั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น บริ ษั ท
ขนาดเล็กทีเ่ ป็น Operating Arms ของบริษทั ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็นผู้แต่งตั้ง
5. ก�ำกับ ดูแล และติดตามให้การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและมีความใส่ใจใน
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับธนาคารหรือการด�ำเนินการต่าง ๆ ของธนาคาร
6. ดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภาย
ใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารงาน
ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ
7. คณะกรรมการจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบาย คณะกรรมการจัดให้มบี คุ คลหรือหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ดังกล่าวและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
8. คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
ถึ ง ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห าร
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี และให้ความส�ำคัญกับการทบทวน
ระบบที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง
อย่างสม�่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละครั้ง
9. ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า ง
เป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา
10. จั ด ท� ำ รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารในรายงานทางการเงินประจ�ำปี และแสดงไว้คกู่ บั รายงานของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ครอบคลุ ม เรื่ อ งส� ำ คั ญ ตามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ
กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า รายงาน
ทางการเงินของธนาคารมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
11. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารเห็นสมควร
12. ก�ำหนดขอบเขต หน้าที่ และอ�ำนาจในการบริหารงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
13. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
และเงื่ อ นไขการจ้ า งประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอ
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรรมการทั้งคณะ
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
16. สนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า แก่
ธุ ร กิ จ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ลู ก ค้ า หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหาร
จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคารโดยตรง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
		ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
		กรรมการ*
4. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		กรรมการ
5. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
		เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
1. อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ของ
ธนาคาร ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย์และกฎเกณฑ์ของ ธปท.
2. อ�ำนาจในการอนุมัติการลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์
ให้แก่ธนาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ และ
กฎเกณฑ์ของ ธปท.
3. จั ด การดู แ ลการด� ำ เนิ น การตามเป้ า หมายธุ ร กิ จ ของ
ธนาคาร ตลอดจนสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง และโครงสร้าง
อัตราดอกเบี้ย
4. อ�ำนาจในการจัดซื้อ รับโอน และจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ของธนาคารร้อยละ 5 ของเงินกองทุนของธนาคาร
5. พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งที่ เ กิ น อ� ำ นาจอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการบริหาร เพือ่ น�ำเสนอให้ผมู้ อี ำ� นาจระดับสูงขึน้ ไปพิจารณา
6. อ�ำนาจในการจัดองค์กร การบริหาร การก�ำหนดข้อบังคับ
ในการท�ำงาน การแต่งตัง้ ถอดถอนพนักงาน และการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ตลอดจนก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร
7. อ�ำนาจในการอนุมัติเงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่น ๆ แก่
พนักงานลูกจ้างเพือ่ ด�ำเนินงานตามปกติของธนาคาร รวมถึงทีป่ รึกษา
8. พิจารณาและอนุมัติผู้ประเมินราคาอิสระ
9. ก� ำ หนดงบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยในการประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกันและควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หมายเหตุ * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
		 ได้แต่งตั้ง นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ เป็นกรรมการบริหารแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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10. อ� ำ นาจในการมอบอ� ำ นาจช่ ว งให้ แ ก่ พ นั ก งานอื่ น ของ
ธนาคารเพื่อความสะดวกในการท�ำงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
การลงทุ น และก่ อ ภาระผู ก พั น ตามเกณฑ์ ที่ ธปท. ก� ำ หนด
โดยประธานกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบวาระ
การประชุมตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เสนอ รวมทั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการพิจารณาและจัดการงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ภายในธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของคณะกรรมการธนาคารในการก�ำกับดูแล
การบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจน
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบธนาคาร เพื่อให้มีการ
ควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์
แก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
		ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
		กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
		กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
		เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. รายงานทางการเงิน
• สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานทางการเงินของธนาคาร รวมถึงประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ
• สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงาน
ทางการเงินที่มีสาระส�ำคัญ รวมถึงรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
2. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
• สอบทานให้ธนาคารมีการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและมาตรการต่ อ ต้ า น

การคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ รวมถึงแนวทางการสื่อสารความส�ำคัญ
ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งธนาคาร
• สอบทานเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเสนอนั้น
ฝ่ายบริหารได้น�ำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
• สอบทานความเพียงพอของการก�ำกับดูแลนโยบาย
และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
3. การตรวจสอบภายใน
• สอบทานและอนุ มั ติ ก ฎบั ต รการตรวจสอบภายใน
แผนงานประจ� ำ ปี ตลอดจนบุ ค ลากรและทรั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น ใน
การปฏิบัติงาน
• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
ของผูต้ รวจสอบภายใน รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอ
แนะดังกล่าว
• สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แผนงานประจ�ำปี ตลอดจนบุคลากรและ
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
• สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงาน
ของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ
แนวนโยบายหลัก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
• สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับ และหน่วยงานก�ำกับดูแลของทางการ รวมทัง้ ติดตาม
ผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
5. ผู้สอบบัญชี
• พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตั งิ าน
และค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี พร้ อ มทั้ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะใน
การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนผู ้ ส อบบั ญ ชี
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
• จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โดยไม่ มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
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7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่ก�ำหนดใน
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
• พิจารณาให้ความเห็นในรายงานการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report) ทีเ่ สนอต่อ ธปท.
• พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลีย่ นแปลง
ให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
8. ความรับผิดชอบอื่น
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทย่อย
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของธนาคาร โดยมอบหมายให้ ส ายงาน
ตรวจสอบธนาคารด�ำเนินการดังนี้
1) สรุ ป ผลภาพรวมการปฏิ บั ติ ง านของสายงาน
ตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารรับทราบ
2) สรุ ป ผลภาพรวมการปฏิ บั ติ ง านของสายงาน
ตรวจสอบที่ตรวจสอบธนาคารและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต”)
รับทราบ และเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารต่อไป
3) ส�ำหรับการรายงานตามข้อ 1) และ 2) นัน้ กรณีทมี่ ี
ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ รายการที่ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ การทุจริต การคอร์รัปชั่น และการฝ่าฝืนกฎหมาย
ให้รายงานให้ทราบอย่างละเอียด
• รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ดังนี้
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติหรือ
มีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ข้อก�ำหนดของทางการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเปิดเผยการกระท�ำดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี และรายงาน
ต่อ ธปท.
• ประเมิ น ผลการปฏิบัติง านของตนเองทั้ง คณะและ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกปี
• ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารค�ำนึงถึงความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงก�ำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์
การสรรหาและการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ เพื่อให้การสรรหาและ
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับภาวการณ์
และสภาพการแข่งขันในปัจจุบนั เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ
อีกทัง้ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว
ของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ จิวังกูร
ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายธเนศ ขันติการุณ
เลขานุการคณะกรรมการ*
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
1. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน
ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ และผู ้ มี อ� ำ นาจ
ในการจัดการ ต่อคณะกรรมการธนาคาร
2. เสนอแนะรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปี
4. พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะได้รบั
การแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
5. เสนอค่ า ตอบแทนประจ� ำ ปี ข องกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์
การจ่ายที่ได้ก�ำหนดไว้

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้ง นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง เป็น เลขานุการคณะกรรมการ แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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6. ทบทวนนโยบาย รู ป แบบและหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหา
และการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
7. ติดตามและดูแลให้ธนาคารมีแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
และความต่อเนือ่ งในการบริหารทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและต�ำแหน่งที่ส�ำคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
8. ติ ด ตามและดู แ ลนโยบายการจ่ า ยผลตอบแทนของ
พนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้และสามารถรักษา
พนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มี
ระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลัก
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจ�ำปี จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการธนาคารทั้งคณะท�ำหน้าที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
(Corporate Governance Committee) โดยเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทางที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ และ ธปท. ก�ำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
คณะกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (Succession Committee)
คณะกรรมการธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการคัดสรรประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถทดแทนต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ จิวังกูร
ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการคัดสรรประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. ก�ำหนดขั้นตอนในการสรรหา
2. ก�ำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบริษัทสรรหาบุคลากร

3. พิจารณาคัดเลือกบริษทั สรรหาบุคลากรทีจ่ ะใช้ในการสรรหา
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจและแนวโน้มของ
ตลาดในปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ธปท.
5. ก�ำหนดเงื่อนไขการจ้างส�ำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. ให้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการธนาคารทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การด�ำเนินงานข้อ 1 ถึงข้อ 5
7. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอขออนุมัติต่อทุนธนชาต
ธนาคาร และ ธปท.
8. พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสรรหา
9. รายงานผลการปฏิบตั งิ านและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ธนาคารทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบ
การก�ำกับกิจการทีด่ ี ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญของคณะกรรมการธนาคารในการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ในภาพรวมของธนาคารให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
ประธานคณะกรรมการ
2. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการ
3. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
4. นายเซียด เอิล-โฮส
เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับความเสีย่ ง
1. ให้คำ� แนะน�ำคณะกรรมการธนาคารเกีย่ วกับกรอบการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง
เพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้อย่างน้อยปีละครัง้ หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
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ที่มีนัยส�ำคัญ โดยคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยงควรหารือและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ประเมินว่า นโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยง
ทุกประเภท รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ และมีการด�ำเนินการตาม
นโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารความเสี่ ย ง และสถานะการปฏิ บั ติ ต าม
วัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหา
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ และสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
6. มีความเห็นหรือมีสว่ นร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการก�ำหนด หรือคณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Policy) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฎิบัติ
ตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำ และท�ำการ
ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และในทุก ๆ
ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
การให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติ
ทั้งหลาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
		ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเซียด เอิล-โฮส
		กรรมการ
4. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
		กรรมการ
5. นางภิตติมาศ สงวนสุข
		กรรมการ
6. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
		กรรมการ
7. ดร.สุวัฒน์ ชิตามระ
		เลขานุการคณะกรรมการ
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เนือ่ งจาก นายสมเจตน์ หมูศ่ ริ เิ ลิศ ลาออก มีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2562 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตัง้ และปรับปรุง
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ใหม่ ดังนี้
1. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
		ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเซียด เอิล-โฮส
		กรรมการ
4. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
		กรรมการ
5. ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข
		กรรมการ
6. นางภิตติมาศ สงวนสุข
		กรรมการ
7. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
		กรรมการ
8. นายกิตติชัย สิงหะ
		กรรมการ
9. ดร.สุวัฒน์ ชิตามระ
		เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณากลัั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับ
ความเสีย่ งและคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาตามล�ำดับ โดยต้อง
สร้างมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่านโยบายความเสีย่ ง
นั้นได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
2. วางกลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ติดตามและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของตัววัด ระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. ก� ำ หนดมาตรการด� ำ เนิ น การในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น
5. ประเมินปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระส�ำคัญ เพือ่ น�ำมาใช้ในการเปลีย่ น
นโยบายความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
6. ก�ำหนดและสัง่ การหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งในการพัฒนากลไกบริหาร ควบคุม และติดตามความเสีย่ ง
ให้ดียิ่งขึ้น

7. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานหรือเจ้าหน้าที่ และก�ำหนด
อ�ำนาจให้กับคณะท�ำงานหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวภายใต้กรอบอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ติดตามการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
(Enterprise Risk Management) โดยคณะกรรมการและ/หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
9. รายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�ำ่ เสมอในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคาร
ด้านสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
		ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร
		ที่ปรึกษา
4. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
		กรรมการ
5. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		กรรมการ
6. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
		กรรมการ
7. นายเซียด เอิล-โฮส
		กรรมการ
8. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
		กรรมการ
9. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
		กรรมการ
10. นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์
		กรรมการ
11. ตัวแทนหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง
		เลขานุการคณะกรรมการ

เนือ่ งจาก นายสมเจตน์ หมูศ่ ริ เิ ลิศ ลาออก มีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2562 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตัง้ และปรับปรุง
รายนามคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบีย้ ใหม่ ดังนี้
1. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
		ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร
		ที่ปรึกษา
4. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
		กรรมการ
5. นายเซียด เอิล-โฮส
		กรรมการ
5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
		กรรมการ
7. ตัวแทนหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง
		เลขานุการคณะกรรมการ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห าร
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงานและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
สภาพคล่อง (Action Plan) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อนเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการก� ำ กั บ ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห าร
ของธนาคารเพื่ออนุมัติ
2. ก�ำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด
ด้านสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ธ นาคาร
ได้ก�ำหนดไว้
3. บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการตลาด ด้ า นสภาพคล่ อ ง
และอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของ
สภาวการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน
4. บริหารโครงสร้างและก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ทั้งอัตรา
ดอกเบี้ ย ลอยตั ว และอั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงติดตามการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารอัตราดอกเบี้ยที่วางไว้
5. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนพันธบัตรและตราสารหนีเ้ อกชน
ภายในวงเงิ น ที่ ธ นาคารก� ำ หนด และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
แนวทางบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลและควบคุมการก�ำหนดและการส่งมอบอัตราดอกเบีย้
ที่ต้องยื่นต่อ ธปท.
7. ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้บคุ คลหรือคณะบุคคลภายใต้กรอบ
อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
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คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การลงทุน เพือ่ ให้การลงทุนของธนาคารด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
รองประธานคณะกรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร
ที่ปรึกษา
4. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ
5. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
กรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
กรรมการ
7. ตัวแทนหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการ
เนื่องจาก นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตั้ง
และปรับปรุงรายนามคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ใหม่ ดังนี้
1. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
รองประธานคณะกรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร
ที่ปรึกษา
4. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
กรรมการ
5. ตัวแทนหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1. ก�ำหนดนโยบายการลงทุน รวมถึงพิจารณาและอนุมัติ
แผนการลงทุน
2. พิจารณาอนุมตั ลิ งทุนตามขอบเขตอ�ำนาจอนุมตั ทิ ธี่ นาคาร
ก�ำหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ ง
ด้านตลาดทีก่ ำ� หนดไว้ และกลัน่ กรองรายการลงทุนทีเ่ กินอ�ำนาจอนุมตั ิ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหาร ซึง่ มีอำ� นาจระดับสูงขึน้ ไปพิจารณาอนุมตั ิ
หมายเหตุ * เข้าเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องที่รับผิดชอบเท่านั้น
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3. ติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนการลงทุน พิจารณา
ทบทวนผลการลงทุน และก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงการลงทุน
4. พิจารณาก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติให้คณะบุคคลหรือบุคคล
ภายใต้กรอบอ�ำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
5. บริหารความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคา (Market Risk)
6. ก� ำ หนดและทบทวนอั ต ราส่ ว นในการตั้ ง ส� ำ รองหรื อ
ก�ำหนดค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารด�ำเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
รองประธานคณะกรรมการ
3. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
กรรมการ
4. นายเซียด เอิล-โฮส
กรรมการ
5. นางสสิมา ทวีสกุลชัย
กรรมการ
6. นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ / นายยุทธยง ศุทธรัตน์
กรรมการ*
7. ตัวแทนหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการ
เนื่องจาก นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตั้ง
และปรับปรุงรายนามคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสนิ เชือ่ ใหม่ ดังนี้
1. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเซียด เอิล-โฮส
กรรมการ
4. นางสสิมา ทวีสกุลชัย
กรรมการ
5. นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์
กรรมการ

6. นายยุทธยง ศุทธรัตน์
กรรมการ
7. ตัวแทนหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการพิ จ ารณา
อนุมตั สิ นิ เชือ่
1. ก�ำหนดแผนงานและแนวทางการอนุมตั สิ นิ เชือ่ การบริหาร
จัดการ และก�ำกับดูแลภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ พิจารณา
อนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ และการอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขวงเงินสินเชือ่
ตามอ�ำนาจอนุมตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ โดยประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตภายใต้
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
3. ก� ำ หนดอ� ำ นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ให้ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล
ภายใต้กรอบอ�ำนาจของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
4. พิจารณากลัน่ กรองการทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ประจ� ำ ปี ด ้ า นเครดิ ต ของสิ น เชื่ อ รายย่ อ ย สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์
และสินเชื่อรายใหญ่ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล�ำดับ
5. บริหารระดับความเสี่ยงด้านเครดิตและคุณภาพลูกหนี้
ให้อยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งทีธ่ นาคารรับได้ รวมทัง้ เป็นไปตามความส�ำคัญ
ของธุรกิจ โดยการติดตามจากกระบวนการรายงาน
6. พิ จ ารณากลั่ น กรองสิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ รายที่ เ กิ น อ� ำ นาจ
อนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ หากมี
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนให้นำ� เสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรอง
7. รายงานผลการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ า นเครดิ ต และคุ ณ ภาพลู ก หนี้ ต ่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการจัดการ
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม ธนชาตมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีการบริหารงานร่วมกันของผู้บริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
		ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
		กรรมการ
4. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
		กรรมการ

5. ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข
		กรรมการ
6. นายเซียด เอิล-โฮส
		กรรมการ
7. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
		กรรมการ
8. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง
		กรรมการ
9. นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์
		กรรมการ
10. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
		กรรมการ
11. นางภิตติมาศ สงวนสุข
		กรรมการ
12. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
		กรรมการ
13. นายกิตติชัย สิงหะ
		กรรมการ
14. นายยุทธยง ศุทธรัตน์
		กรรมการ
15. นางมานิกา สิทธิชัย
		เลขานุการคณะกรรมการ
เนื่องจาก นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2562 ธนาคารจึงได้ปรับปรุงรายนามคณะกรรมการจัดการ
ใหม่ ดังนี้
1. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
		ประธานคณะกรรมการ
2. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
		รองประธานคณะกรรมการ
3. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
		กรรมการ
4. ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข
		กรรมการ
5. นายเซียด เอิล-โฮส
		กรรมการ
6. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์
		กรรมการ
7. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง
		กรรมการ
8. นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์
		กรรมการ
9. นายป้อมเพชร รสานนท์
		กรรมการ
10. นายทวีศักดิ์ ทรงสิทธิโชค
		กรรมการ
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11. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
		กรรมการ
12. นางภิตติมาศ สงวนสุข
		กรรมการ
13. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
		กรรมการ
14. นายกิตติชัย สิงหะ
		กรรมการ
15. นายยุทธยง ศุทธรัตน์
		กรรมการ
16. นางมานิกา สิทธิชัย
		เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1. พิ จ ารณาก� ำ หนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มธนชาต ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการบริหาร
2. ติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินธุรกิจในภาพรวม รวมถึง
ติดตามความคืบหน้าของแผนธุรกิจของธนาคาร
3. ร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ นโยบายหรื อ แผนธุ ร กิ จ
ของธนาคาร รวมถึ ง ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น การ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
ธุรกิจของธนาคาร
5. พิ จ ารณากลั่ น กรองนโยบาย แผนงานด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
งบประมาณ หรือเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องน�ำเสนอคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการธนาคาร
6. ด� ำ เนิ น การตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหรื อ ข้ อ แนะน� ำ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงสุด
คุณสมบัติของกรรมการ
ธนาคารก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ ซึง่ รวมถึงคุณสมบัติ
เพิ่มเติมในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระไว้อย่าง
ชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็น
ประโยชน์ และช่วยสนับสนุนการท�ำธุรกิจของธนาคาร และมีความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร มีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจของธนาคาร
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดเรื่องเพศ
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2. ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคารไม่ว่าจะท�ำเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ สนอบุ ค คลเป็ น กรรมการเพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้น ๆ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือ
ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของธนาคาร
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสามารถ
ท� ำ ธุ ร กรรมซึ่ ง เป็ น ปกติ ท างการค้ า ทั่ ว ไปของธนาคารและบริ ษั ท
ในกลุม่ ธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพล ทัง้ นี้ ยกเว้นธุรกรรม
ต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือค�ำสั่งของทางการก�ำหนด
5. จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานให้แก่กจิ การ
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการธนาคาร
• มีจ�ำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการอิสระ (ส�ำหรับบริษัทมหาชนจ�ำกัดหรือกรณี
ที่ทางการก�ำหนดให้มี)
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกช�ำระ
แล้วของธนาคาร
• มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป ็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ ที่ ธ ป ท .
ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด
• ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ์ ข องการเป็ น
กรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
• มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
• กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ในธุรกิจ
ธนาคาร
6. ประธานกรรมการธนาคารไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของธนาคาร
7. กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน
5 บริษัท และในกรณีท่ีเป็นการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือกรรมการมีอำ� นาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ เพื่อขอน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ในกรณีการด�ำรงต�ำแหน่ง
ว่างลงเนือ่ งจากการครบวาระ และในกรณีอนื่ ๆ สอดคล้องตามนโยบายการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร โดยการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจาก ธปท. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของการดูแล
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการธนาคาร ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ปัจจุบันมีกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุ่ม ดังนี้
บริษัท

จำ�นวนกรรมการ (ราย)

1. บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

4

2. สโกเทีย เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง บีวี

4

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ปรากฏหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. ในกรณีแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยข้อบังคับธนาคารข้อ 18. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกัน
เป็นคณะ หรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใดก็ได้ตามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนทีม่ ตี าม (1)
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
2. ในกรณีแต่งตัง้ กรรมการระหว่างวาระเนือ่ งจากต�ำแหน่งว่างลง คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาอนุมตั ไิ ด้ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน
โดยข้อบังคับธนาคารข้อ 21. และ ข้อ 23. ก�ำหนดว่า ถ้าต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของธนาคาร และเข้าใจในธุรกิจของธนาคารเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ได้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป
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การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
(1) การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
ธนาคารมีการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยเพือ่ รักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของธนาคาร โดยมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคาร
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อประโยชน์
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสม ราบรื่น และสอดคล้องกับนโยบายและการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร โดยภายหลังจากที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
ความเหมาะสมและเห็นชอบให้ผบู้ ริหารของธนาคารไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยแล้ว ธนาคารโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีหนังสือแจ้งชื่อผู้บริหารรายดังกล่าว
ไปยังประธานกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเสนอรับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์เงือ่ นไขของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ธนาคารก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย
น�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานรายเดือนโดยเปรียบเทียบกับ
ประมาณการตามแผนธุ ร กิ จ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
ของธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย
โดยประธานกรรมการบริหารจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารภายในเดือนเดียวกัน
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น ตั ว แทนของธนาคาร
ในบริษัทย่อยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย โดยต้องควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ย่ อ ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น กฎเกณฑ์
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเนื่ อ งจากธนาคารประกอบธุ ร กิ จ
ในรูปแบบของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กรรมการและผู้บริหารตัวแทน
ของธนาคารในบริษัทย่อยจึงมีหน้าที่ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัท
ย่ อ ยให้ ส ่ ง เสริ ม และเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย
ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
ในด้านการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยในกลุ่มและ
กับผู้เกี่ยวข้อง ธนาคารมีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมัติธุรกรรมไว้
ตามประเภทธุรกรรม ปริมาณธุรกรรม และบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
และมี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม
ดังกล่าว โดยให้หน่วยงานที่ท�ำธุรกรรมจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
ก� ำ กั บ กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ รวบรวมข้ อ มู ล การท� ำ ธุ ร กรรม
ภายในกลุ่มและกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของธนาคาร
ทราบตามล� ำ ดั บ ทุ ก 6 เดื อ น รวมถึ ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลการท�ำธุรกรรมต่อบุคคลภายนอก โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของทางการ รวมถึงมาตรฐานบัญชี
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ในการก�ำหนดระบบควบคุมภายในและกลไกในการก�ำกับ
ดูแลบริษทั ย่อย ธนาคารมีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรม
ส�ำคัญและประเภทของคูส่ ญ
ั ญา เช่น การให้สนิ เชือ่ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือท�ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่ม หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยหากบริษัทย่อยประสงค์จะเข้าท�ำรายการ
จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู ้ มี อ� ำ นาจตามระดั บ อ� ำ นาจอนุ มั ติ ที่ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ และยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบของธนาคารปฏิบัติ
งานตรวจสอบ ครอบคลุมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร โดยสายงานตรวจสอบ
ต้องด�ำเนินการสรุปผลภาพรวมของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบ
บริ ษั ท ย่ อ ย ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารรั บ ทราบ
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่มีประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญ ได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริต การคอร์รัปชั่น และการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารให้ทราบอย่างละเอียด เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(2) ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหาร
จัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ไม่มี -

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีการก�ำหนดแนวทางให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคู่มือจรรยาบรรณของธนาคาร และนโยบายความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้อง
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า พนักงาน และ
คู่ค้าทุกประเภท เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ในทุกกรณี โดยธนาคารมีมาตรการควบคุมดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน สรุปได้ดงั นี้
• ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานภายในธนาคารจัดระบบงานการเก็บ
รักษาข้อมูลภายในให้มกี ารก�ำกับดูแลอย่างเหมาะสม
• ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารในต�ำแหน่งผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสีร่ ายแรก
ต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
ตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการถือหุน้ ในธนาคารเป็นราย
ไตรมาส
• ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และทีป่ รึกษา
ที่ล่วงรู้สารสนเทศส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ น�ำมาใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยก�ำหนดไว้ในประกาศและ
ในจรรยาบรรณของกลุม่ ธนชาต
• กรณี พ บว่ า มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล ภายในไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์
ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย ต้องได้รับการพิจารณาโทษจาก
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่
25 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร ซึง่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 รายแล้ว ดังนี้
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

และ/หรือ
และ/หรือ

การน� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดีส� ำ หรับบริษัท
จดทะเบี ยน ปี 2560 ไปปรั บ ใช้
อธิบายอยู่ในหัวข้อ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

การปฏิ บั ติตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แลกิ จ การที่ดี
ในเรื่องอื่น ๆ
เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกัน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 41 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีของธนาคาร
และบริษัทย่อย โดยมีนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4499 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
1.1 ค่ า ตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี ข องธนาคาร
จ�ำนวนเงิน 12,118,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม
11 บริษัท เป็นจ�ำนวนรวม 6,830,000 บาท
(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ำรงเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ งตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนดของบริษทั ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวนเงิน 500,000 บาท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่ากระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความส�ำคัญในเรื่องกระบวนการควบคุมภายในแล้ว ยังเล็งเห็นว่า ข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารจัดให้มีการก�ำหนดโครงสร้างที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อนุมัติ ผู้ติดตามควบคุมและผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ซึ่งกันและกัน มีการก�ำกับดูแลที่ดี และได้จัดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพือ่ พิจารณาและตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ (Code of conduct) นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงระเบียบค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานถือปฏิบัติ และ
จัดให้มกี ารจัดท�ำแบบประเมินตนเองด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เป็นการกระตุน้ การรับรูแ้ ละจิตส�ำนึกของพนักงานทุกปี รวมถึงมีระบบหรือ
ช่องทางเพือ่ ให้ลกู ค้าและพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกีย่ วกับบริการ รวมทัง้ แจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
ผ่านทางช่องทางที่ธนาคารก�ำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นธรรม

2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง พิจารณาและก�ำกับดูแลให้ธนาคาร
มีการบริหารความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นลายลักษณ์อกั ษร เผยแพร่ไว้ในระบบข้อมูลกลางของธนาคาร (Intranet) เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
รวมทั้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งน�ำเสนอประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีการก�ำหนดมาตรการควบคุมภายใน ในทุกระดับขององค์กรทีเ่ หมาะสม และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ มีการก�ำหนดอ�ำนาจ
และระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการอนุมัติจะต้องไม่กระท�ำโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการให้สินเชื่อหรือการลงทุน
ซึง่ เป็นธุรกิจหลักของธนาคาร ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการให้สนิ เชือ่ แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือกิจการทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง (Related Lending)
หรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนด ส�ำหรับมาตรฐานควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ
มีการก�ำหนดระเบียบสารสนเทศและเทคโนโลยี และนโยบาย/มาตรฐานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ รวมถึงก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมทัว่ ไป
การพัฒนาและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศของธนาคาร
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารจัดให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญ ครบถ้วนและจ�ำเป็น เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหารของธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแล ใช้ประกอบในการด�ำเนินงาน และการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอ ธนาคารมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
ระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
อย่างเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร ให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในธนาคาร และหน่วยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือการทุจริต การคอร์รัปชั่น (Whistle-blower hotline)
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนดได้

5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม
ธนาคารจั ด ให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และรายงานผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการทบทวน
เป้าหมายทุก 6 เดือน
หน่วยงานตรวจสอบซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกระบวนการต่าง ๆ
เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารและรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหา (Root
cause) ตลอดจนมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งเหมาะสม
การตรวจสอบใช้ แ นวการตรวจสอบแบบกระบวนการตั้ ง แต่ ต ้ น
จนจบ (End-to-end Process) และมีการตรวจสอบแบบ Continuous
Control and Monitoring เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามรายการ
ที่มีความผิดปกติ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ธนาคารมอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ ฑี ฆ าอุ ต มากร
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Head of Audit)
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานด้ า นตรวจสอบภายใน
ของธนาคาร เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และเป็นผูม้ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของธนาคารเป็นอย่างดี
จึ ง เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ธนาคารมอบหมายให้ นายกิตติชัย สิงหะ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
ท�ำหน้าทีด่ แู ลการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ ำ� กับดูแล
การประกอบธุรกิจของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานก�ำกับกฎระเบียบและ
ข้ อ บั ง คั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณและข้ อ ห้ า ม
ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน
ในการประชุ ม คณะกรรมการธนาคาร ครั้ ง ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
มี ม ติ ว ่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของธนาคารมี ค วามเหมาะสม
และเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูบ้ ริหาร เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม
2545 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีมติให้รวมคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร และคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ใช้ชื่อ “คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน” ซึ่งดูแลรับผิดชอบกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ราย ดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์
จิวังกูร
2. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
3. นายร็อด
ไมเคิล เรโนลด์
นายธเนศ
ขันติการุณ

ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ		
(กรรมการอิสระ)
กรรมการ		
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
เลขานุการคณะกรรมการ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ารับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีล่ าออกเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. ทบทวน และเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ารับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2561 น�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณา กลัน่ กรองบุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ารับแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูง และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
4. พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคาร
ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2562
5. ทบทวนและเสนอแนะค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ผลการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับนโยบายธนาคารและผลประกอบการ โดยได้นำ� เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาและเสนอแนะการประเมินผลงาน การปรับเงินเดือนประจ�ำปีและโบนัสพิเศษของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
7. พิจารณาและเสนอแนะค่าบริการงานบริหารและจัดการของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
8. ทบทวน เสนอแนะ และติดตามกระบวนการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. ทบทวน เสนอแนะ และติดตามให้ธนาคารมีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงและต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
10. ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการส�ำรวจเงินเดือนของสถาบันการเงินอื่น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย

(นายณรงค์ จิวังกูร)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการ
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ทักษะ ประสบการณ์ทงั้ ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
และอื่น ๆ อันท�ำให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดให้มีจ�ำนวนกรรมการธนาคารให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาด
ของธุรกิจที่ด�ำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ก�ำหนดให้เป็นผู้บริหาร
ในอัตราไม่เกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการธนาคารทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 ซึง่ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ
ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับธุรกิจของธนาคาร และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายบันเทิง
นายศุภเดช
ดร.ธนชาติ
นายณรงค์
รศ. ดร.สมชาย
นางสาวมุกดา
นายร็อด
นายวอลเตอร์
นายอเล็กซานเดอร์
นางสาวสุวรรณภา
นายสมเจตน์
นายวิลเลียม

ตันติวิท
พูนพิพัฒน์
นุ่มนนท์
จิวังกูร
ภคภาสน์วิวัฒน์
ไพรัชเวทย์
ไมเคิล เรโนลด์
ทัส
ไคว เล็พ ชอย
สุวรรณประทีป
หมู่ศิริเลิศ
จอร์จ ซาอิด

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

✓

✓

-

✓
✓
✓

✓
✓
✓

-

กรรมการอิสระ

✓
✓
✓
✓

-

หมายเหตุ กรรมการซึง่ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนธนาคาร คือ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสมเจตน์ หมูศ่ ริ เิ ลิศ นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของธนาคาร
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โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายบันเทิง
ตันติวิท
2. นายศุภเดช
พูนพิพัฒน์
3. ดร.ธนชาติ
นุ่มนนท์
4. นายณรงค์
จิวังกูร
5. รศ. ดร.สมชาย
ภคภาสน์วิวัฒน์
6. นางสาวมุกดา
ไพรัชเวทย์
7. นายร็อด
ไมเคิล เรโนลด์
8. นายวอลเตอร์
ทัส
9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
11. นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
12. นายวิลเลียม
จอร์จ ซาอิด
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งในปี 2562
1. นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

✓

✓

-

หมายเหตุ 1)
2)
3)
		

กรรมการ

-

กรรมการอิสระ

✓
✓
✓
✓

✓

-

-

✓

-

-

✓
✓

✓
✓
✓

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ลาออกจากเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร คือ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ นายวิลเลียม
จอร์จ ซาอิด กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของธนาคาร

การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ลว่ งหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการธนาคารแต่ละท่าน
ทราบก�ำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
ก�ำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการธนาคาร ประชุมประมาณ 6 ครั้งต่อปี
คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
การประชุมคณะกรรมการคณะอื่น ๆ อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเป็นประจ�ำในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน และยังมีการประชุมเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนด
วาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงาน การอนุมัติธุรกรรม การปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ โดย
ส�ำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
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ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการธนาคารทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
ธนาคารทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ
ธนาคารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร พร้อมให้คณะกรรมการธนาคารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการธนาคาร และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2561

รายนามคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
33 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
11 ครั้ง)

(ประชุมทั้งหมด
12 ครั้ง)

1. นายบันเทิง

ตันติวิท

12/12

-

-

-

-

2. นายศุภเดช

พูนพิพัฒน์

12/12

32/33

-

-

-

3. ดร.ธนชาติ

นุ่มนนท์

12/12

-

12/12

-

-

4. นายณรงค์

จิวังกูร

12/12

-

-

11/11

-

5. รศ. ดร.สมชาย

ภคภาสน์วิวัฒน์

12/12

-

12/12

-

-

6. นางสาวมุกดา

ไพรัชเวทย์

12/12

-

12/12

11/11

-

7. นายร็อด

ไมเคิล เรโนลด์

8/12

-

-

8/11

-

8. นายวอลเตอร์

ทัส

10/12

-

-

-

-

9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย

11/12

-

-

-

-

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

11/12

30/33

-

-

-

11. นายสมเจตน์

หมู่ศิริเลิศ

12/12

31/33

-

-

11/12

12. นายวิลเลียม

จอร์จ ซาอิด

10/12

29/33

-

-

9/12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพือ่ การปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึง่ ปัจจุบนั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดท�ำเป็น 2 รูปแบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง และประเมินโดยกรรมการรายอื่น) โดยใช้แบบประเมินที่สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านการพิจารณา
ทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ มีขอบเขตการประเมินครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และกรรมการรายบุคคล ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย หัวข้อการประเมินหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม สนับสนุนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ (2) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการให้ความส�ำคัญ ใช้เวลา ในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องส�ำคัญ
อย่างเพียงพอ และ (4) เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินหลัก 3 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นระดับตัง้ แต่ 0 – 4 จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มกี ารด�ำเนินการในเรือ่ งนัน้ ” จนถึง “เห็นด้วยอย่างมาก
หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม”
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ทัง้ นี้ ธนาคารจะมีการน�ำเสนอรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการธนาคาร และมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลให้กรรมการได้รับทราบเป็นรายบุคคลต่อไปและ
ส�ำหรับปี 2561 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.64

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยรวมถึงผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. นายศุภเดช
พูนพิพัฒน์
2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
3. นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
4. นายวิลเลียม
จอร์จ ซาอิด
5. นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล
6. นายเซียด
เอิล-โฮส
7. นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
8. ดร.สุทัต
จิตมั่นคงสุข
9. นายวิจักษณ์
ศิริแสร์
10. นางสสิมา
ทวีสกุลชัย
11. นายริคกี้
จอน ยากาโบวิช
12. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา
13. นางวิจิตรา
ธรรมโพธิทอง
14. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
15. นายวิจักษณ์
ประดิษฐวณิช
16. นายทรงวุฒิ
เชาวลิต
17. นายป้อมเพชร รสานนท์
18. นายวิสูจน์
ตั้งอดุลย์รัตน์
				
19. นายยวดฤทธิ์
เธียรตระวัน
20. นางธีรนุช
ขุมทรัพย์
21. นายธีรชาติ
จิรจรัสพร
22. นายทวีศักดิ์
ทรงสิทธิโชค
23. นายสมาร์ท
แสนสุข
24. นายพอล
อลัน ดิวูล์ฟ
25. นางภิตติมาศ
สงวนสุข
26. นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร
27. นายแซมมวล
แอนโทนี โดโทร
28. นายกิตติชัย
สิงหะ
29. นายยุทธยง
ศุทธรัตน์
				
30. นายกฤตพล
นนทแก้ว
31. นายสุวิทย์
เอื้อปิยะชาติ
32. นายจรัสชัย
บวรธรรมรัตน์
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ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการกลาง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย T-Wealth Management
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส�ำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Non-Branch Channels
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Client Relationship Management (Real Estate)
และท�ำหน้าที่รักษาการ Head of Wholesale Banking
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน Customer Experience and Distribution Strategy
Chief Financial Officer (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) สายงานกลยุทธ์การเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
Chief Technology Officer ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
Head of Commercial Banking (ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส) สายงานธุรกิจลูกค้าขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานบริหารสินทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
ผู้อ�ำนวยการ วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ
ท�ำหน้าที่รักษาการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

หมายเหตุ 1. ผู้บริหารล�ำดับที่ 3 - 9, 25 และ 31 - 32 เป็นผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
2. ผู้บริหารล�ำดับที่ 1 - 30 เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
3. ในระหว่างปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
		 3.1 นายปิยะพงศ์ อาจมังกร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน เกษียณอายุการท�ำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
		 3.2 นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ จากเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและ
			 ธุรกิจขนาดเล็ก ภาค 3 (ภาคเหนือ) เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Director of Investment Academy มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
		 3.3 นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ์ ธรรมเสรี เปลีย่ นแปลงขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเดิม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
			 เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงินและตลาดทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
		 3.4 นายวิจักษณ์ ศิริแสร์ ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
		 3.5 นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา เปลีย่ นแปลงขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเดิม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่าย Director of Investment Academy เป็น
			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย T-Wealth Management มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
		 3.6 นายสนอง คุม้ นุช รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ งานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก เกษียณอายุการท�ำงานก่อนครบก�ำหนดเกษียณอายุ
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
		 3.7 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมาด�ำรงต�ำแหน่งแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุ จากเดิม รองกรรมการ
			 ผู้จัดการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก เป็น รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
		 3.8 นายทรงวุฒิ เชาวลิต เปลีย่ นแปลงขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเดิม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
			 ภาค 1 (กรุงเทพ 1) เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
		 3.9 นายเปรมศักดิ์ จิตรประภาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
		 3.10 นางภิตติมาศ สงวนสุข ได้รับการเลื่อนระดับ จากเดิม Chief Financial Officer (ผู้อ�ำนวยการอาวุโส) เป็น Chief Financial Officer
			 (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) สายงานกลยุทธ์การเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561
		 3.11 นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561
		 3.12 นางสาวพัชรี ลีกิจวัฒนะ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ สิ้นสุดหน้าที่รักษาการในต�ำแหน่ง Chief Auditor สายงานตรวจสอบ
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561
		 3.13 นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ์ ธรรมเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงินและตลาดทุน สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคาร ตามการ
			 มอบหมายจากธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
		 3.14 ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข เปลี่ยนแปลงชื่อต�ำแหน่ง จากเดิม Chief Digital Officer (รองกรรมการผู้จัดการ) เป็น รองกรรมการผู้จัดการ
			 สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
		 3.15 นายสุวิทย์ เอื้อปิยะชาติ ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
		 3.16 นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง Chief Technology Officer (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
		 3.17 นายวิจักษณ์ ศิริแสร์ เปลี่ยนแปลงชื่อสายงาน จากเดิม สายงานบริหารเงินและตลาดทุน เป็น สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561
		 3.18 นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่รักษาการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน อีกต�ำแหน่ง
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561
		 3.19 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต เกษียณอายุการท�ำงานก่อนครบก�ำหนดเกษียณอายุ
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
		 3.20 นางสสิมา ทวีสกุลชัย เปลีย่ นแปลงขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเดิม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารสินทรัพย์ เป็น ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
			 สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
		 3.21 นายกฤตพล นนทแก้ว ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานบริหารสินทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
		 3.22 นางสาววิศาลศรี นิโลดม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจ Wholesale Banking เกษียณอายุการท�ำงานก่อนครบก�ำหนด มีผลตั้งแต่วันที่
			 16 ตุลาคม 2561
		 3.23 นายกิตติชยั สิงหะ ได้รบั การแต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561
		 3.24 นายวิสจู น์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Client Relationship Management (Real Estate) ได้รบั การแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่รกั ษาการ
			 Head of Wholesale Banking อีกต�ำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
โดยรวมถึงผู้มีอ�ำนาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. นายสมเจตน์ หมูศ่ ริ เิ ลิศ ลาออกจากการเป็นกรรมการ (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร) และครบวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่
		 1 มกราคม 2562
3. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด ได้รับการแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง จากเดิม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
4. นายป้อมเพชร รสานนท์ ได้รบั การแต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ ธุรกิจสินเชือ่ รถยนต์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
5. นายสุรศักย์ อาปตาคม ได้รบั การแต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานขายและเครือข่ายกลุม่ ธุรกิจสินเชือ่ รถยนต์
		 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
6. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ จากเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
		 Non-Branch Channels เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
7. นายทรงวุฒิ เชาวลิต เปลีย่ นแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จากเดิม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเครือข่าย
		 ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก เป็น ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
8. นางธีรนุช ขุมทรัพย์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ จากเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา
		 ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจลูกค้ารายย่อย เป็น ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน Wealth Product Development มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
9. นายธีรชาติ จิรจรัสพร เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ จากเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และ
		 การตลาดสินเชื่อรถยนต์ เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Enterprise Digital มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
10. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย T-Wealth Management เกษียณอายุการท�ำงาน มีผลตั้งแต่วันที่
		 1 มกราคม 2562
11. นางสสิมา ทวีสกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต เกษียณอายุการท�ำงาน มีผลตั้งแต่วันที่
		 1 กุมภาพันธ์ 2562
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หมายเหตุ

1

- 10 คือผู้บริหารของธนาคารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Customer Experience and Distribution
Strategy

Non-Branch Channels

ส�ำนักประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

5

1

Wholesale Banking

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

ตลาดการเงินและบริหารการเงิน
ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

6

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

9

3

10

8

7

วางแผน
และวิเคราะห์ผลทางการเงิน

บัญชี

กลยุทธ์การเงิน

ทรัพยากรบุคคลกลาง

ปฏิบัติการกลาง

ตรวจสอบ

บริหารหนี้

ก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล

2

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ียง

คณะกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง
และอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

เครือข่ายลูกค้ารายย่อย
และธุรกิจขนาดเล็ก

4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร

120

รายงานประจำ�ปี 2561

1

แผนงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

หมายเหตุ

กลยุทธ์การบริหารตัวแทนจ�ำหน่าย
และสินเชื่อธุรกิจรถยนต์

ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

Enterprise Digital

- 10 คือผู้บริหารของธนาคารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริการลูกค้าและสนับสนุนการตลาด
สินเชือ่ ธุรกิจรถยนต์

บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
สินเชื่อรถยนต์

Customer Experience
and Distribution Strategy

Wealth Product
Development

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
งานขายและเครือข่ายธุรกิจ
สินเชื่อรถยนต์

5

ธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
1

บริหารหนี้

ตลาดการเงิน
และบริหารการเงิน

8

บัญชี
10 วางแผนและวิเคราะห์ผล
ทางการเงิน

9

กลยุทธ์การเงิน

และดิจิทัล

7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

ส�ำนักประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

3

ธุรกิจลูกค้าขนาดกลาง
และขนาดย่อม

Wholesale Banking

ทรัพยากรบุคคลกลาง

2 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับความเสี่ียง

คณะกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง
และอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

เครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย

4

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร

ก�ำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ปฏิบัติการกลาง

ตรวจสอบ

เลขานุการบริษทั และผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
เลขานุการบริษัท
ธนาคารมอบหมายให้ นายเกรียงไกร ภูรวิ ทิ ย์วฒ
ั นา ซึง่ เป็น
ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของส� ำ นั ก ประธานกรรมการบริ ห ารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบดูแลงานที่อยู่ภายในขอบเขตหน้าที่
เลขานุการบริษัท และสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ธนาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
		
คุณสมบัติและประสบการณ์
1. มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของธนาคาร อาทิ กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง รวมถึงกฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบภายใน
ของธนาคาร อาทิ ข้อบังคับธนาคาร กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ และโครงสร้ า ง
การจัดการองค์กรของธนาคาร
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่คณะกรรมการธนาคาร
จะต้องทราบ
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ และ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการจัดระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม
คณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยความ
สะดวกให้ ค ณะกรรมการธนาคาร และผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเข้ า ถึ ง
สารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นอย่างเพียงพอ เพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
เรื่องส�ำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร
4. ดูแลการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน
ก�ำหนดเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
5. ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารเป็นไปอย่างราบรืน่ และ
มีประสิทธิผล

6. ดูแลให้มีการให้ค�ำแนะน�ำ และให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
7. จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม หรื อ สั ม มนาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และจ�ำเป็นส�ำหรับการกับด�ำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของธนาคารให้
แก่คณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของ
คณะกรรมการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารทั้งโดยรวม และรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
9. เก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของธนาคาร อาทิ ทะเบียน
กรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม กรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
10. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ให้ครบถ้วน สอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบของ
หน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลธนาคาร
11. สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการจั ด กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการท�ำบัญชี
ธนาคารมอบหมายให้ นางภิตติมาศ สงวนสุข ด�ำรงต�ำแหน่ง
Chief Financial Officer (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) สายงานกลยุทธ์
การเงิน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเป็น
ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไขของการเป็ น ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้
ประวั ติ คุ ณ สมบั ติ และประสบการณ์ ข องผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี ปรากฏใน
“คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปีที่ผ่านมา

(ก) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคารแต่ละราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้จ่าย
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 42,136,600.00 บาท โดยลักษณะของค่าตอบแทน
ที่ จ ่ า ยอยู ่ ใ นรู ป ของค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และ
เงินบ�ำเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560)
สรุปได้ดังนี้
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ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
รายนามคณะกรรมการ

1. นายบันเทิง
ตันติวิท
2. นายศุภเดช
พูนพิพัฒน์
3. ดร.ธนชาติ
นุ่มนนท์
4. นายณรงค์
จิวังกูร
5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
6. นางสาวมุกดา
ไพรัชเวทย์
7. นายร็อด
ไมเคิล เรโนลด์
8. นายวอลเตอร์
ทัส
9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย
10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
11. นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
12. นายวิลเลียม
จอร์จ ซาอิด
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งในปี 2560
1. นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ
2. นายสถาพร
ชินะจิตร
3. นายปีเตอร์
คลิฟฟอร์ด เบสซี่
4. นายอดิล
อาซิส ชอดรี้
รวม			

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
ค่าเบี้ยประชุม
เงินบ�ำเหน็จกรรมการ

รวม

1,560,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00
780,000.00

720,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
240,000.00
300,000.00
330,000.00
330,000.00
360,000.00
300,000.00

3,647,168.62
1,823,584.32
1,353,948.90
1,823,584.32
1,823,584.32
1,353,948.90
1,823,584.32
1,823,584.32
1,823,584.32
1,823,584.32
744,422.09

5,927,168.62
2,963,584.32
2,493,948.90
2,963,584.32
2,963,584.32
2,493,948.90
2,843,584.32
2,903,584.32
1,110,000.00
2,933,584.32
2,963,584.32
1,824,422.09

10,140,000.00

4,380,000.00

469,635.41
469,635.41
1,079,162.23
1,818,588.20
23,701,600.00

469,635.41
469,635.41
1,079,162.23
1,818,588.20
38,221,600.00

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560
1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
		 • นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ และนายสถาพร ชินะจิตร พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
		 • ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ และนางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์ ได้รับอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
2) นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร และนายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2560
3) นายอดิล อาซิส ชอดรี้ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และนายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย เข้ารับต�ำแหน่ง
		 กรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
ค่าเบี้ยประชุม

รวม

720,000.00

360,000.00

1,080,000.00

2. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

480,000.00

240,000.00

720,000.00

3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

480,000.00

240,000.00

720,000.00

1,680,000.00

840,000.00

2,520,000.00

รายนามคณะกรรมการ

1. ดร.ธนชาติ

นุ่มนนท์

รวม			
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ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายนามคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
ค่าเบี้ยประชุม

รวม

1. นายณรงค์

จิวังกูร

324,000.00

297,000.00

621,000.00

2. นายร็อด

ไมเคิล เรโนลด์

216,000.00

144,000.00

360,000.00

3. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

216,000.00

198,000.00

414,000.00

รวม			

756,000.00

639,000.00

1,395,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย
ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย
		

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ�ำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของธนาคารในปีที่ผ่านมาและลักษณะค่าตอบแทน

ในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ เงินสมทบประกันสังคม
ฯลฯ ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารตามเกณฑ์ทางการ เป็นดังนี้
• เกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. จ�ำนวน 12 คน (โดยนับรวมผูบ้ ริหารทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่างปี 2 คน) รวมทัง้ สิน้ 135,260,323.00 บาท
• เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัตธิ รุ กิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 35 คน (โดยนับรวมผูบ้ ริหารทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่างปี 2 คน) รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 297,196,094.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ถ้ามี)
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคาร
ธนาคารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการธนาคารแต่อย่างใด
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารของธนาคาร
ธนาคารจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยธนาคารได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน
ตามอายุงานของผู้บริหาร โดยในปี 2561 ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร ตามเกณฑ์ทางการ เป็นดังนี้
• กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. จ�ำนวน 12 คน (โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่าง
ปี 2 คน) เป็นจ�ำนวนเงิน 3,934,597.00 บาท
• ผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (ตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) จ�ำนวน 35 คน (โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2 คน) เป็นจ�ำนวนเงิน 10,829,361.00 บาท
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
22 เมษายน 2545

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายบันเทิง ตันติวิท

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 25/2547

74 • Master of Science (Finance) in
Management, Massachusetts
Institute of Technology, U.S.A.
• Bachelor of Science in Electrical
Engineering, Massachusetts
Institute of Technology, U.S.A.

อายุ
(ปี)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

2559 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั
2546 - 2558

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2537 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร
2558 - 2560 กรรมการ
2544 - 2558 ทีป่ รึกษา
2544 - 2558 ทีป่ รึกษา

กลุม่ ธนชาต
2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2555 - 2557 ประธานกรรมการ
2548 - 2556 ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

บริษทั แหลมไทร วิลเล็จ จำ�กัด
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จำ�กัด
บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
บริษทั บี.วี. โฮลดิง้ จำ�กัด
บริษทั ดีบกุ จำ�กัด
บริษทั ไทยฟาร์มมิง่ จำ�กัด
บริษทั แปลน เอสเตท จำ�กัด

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั เอ็ม บี เค จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 กันยายน 2548

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตร Anti Corruption for Executives
รุ่น 1/2557
• หลักสูตรภาพรวมและหลักการของ
มาตรฐานการบัญชี IAS 39 ปี 2552
• หลักสูตร Thailand in the New Global
Landscape ปี 2552

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่น 28/2555
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่น 15/2555
• หลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP)
รุ่น 4/2555
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

68 • Master of Science, University of
Wisconsin, U.S.A.
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

กลุม่ ธนชาต
2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบริหาร
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2553 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่		
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
2555 - 2557 รองประธานกรรมการ
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ
2548 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2556 กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำ�กัด (มหาชน)
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2554 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เอ็ม บี เค จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2549 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ
2546 - 2561 รองประธานกรรมการบริหาร
2545 - 2558 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2561 กรรมการ
บริษทั อื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตส้ ี ์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จำ�กัด
2554 - 2558 กรรมการ
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จำ�กัด
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
2550 - 2561 กรรมการ
บริษทั ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำ�กัด
2546 - 2558 กรรมการ
บริษทั แปลน เอสเตท จำ�กัด
หน่วยงานอื่น
ไม่มี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2560

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 เมษายน 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master
Class (SBM) รุ่น 5/2561
• หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ่น 35/2561
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่น 242/2560
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่น 41/2560
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 25/2559
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 121/2558

53 • Doctor of Philosophy in Engineering,
University of Auckland, New Zealand
• Master of Engineering (Electrical
and Electronic),
University of Auckland, New Zealand
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

บริษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิง่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
หน่วยงานอื่น
2556 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2558 - 2560 นายกสมาคม

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
22 เมษายน 2545

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการคัดสรร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ

4. นายณรงค์ จิวังกูร

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM) รุ่น 3/2561
• หลักสูตร Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุน่ 4/2560
• หลักสูตร Boards that Make a Difference
(BMD) รุ่น 3/2559
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
รุ่น 1/2559
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 23/2559
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่น 3/2559
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) รุ่น 3/2555
• หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุน่ 1/2554
• หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 2/2554
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 32/2553
• หลักสูตร Financial Statement for Directors
(FSD) รุ่น 4/2552
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่น 2/2551
• หลักสูตร Role of the Compenstation
Committee (RCC) รุ่น 4/2550
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่น 1/2550
• หลักสูตร Corporate Governance and
Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550
• หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่น 34/2546
• หลักสูตร Director Examination รุน่ 11/2546
Pennsylvania State University
• Advanced Executive Development Program
ปี 2530
Rochester Institute of Technology
• Financial Management Program ปี 2529
Asian Institute of Management
• Management Development Program ปี 2525
การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560
• หลักสูตร Anti Corruption for Executives
รุ่น 1/2557

Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด
74 • Assumption
Commercial College

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

2548 - 2557

ช่วงเวลา

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

บริษทั หม่อมไฉไล ดีเวลลอพเม้นท์ จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
26 มีนาคม 2552

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 34/2548

72 • Doctorado de Estado, Facultad de
Ciencia Politica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
• Diplome d’Etudes Superieurers
(Economic Integration), Universite
de Nancy, France
• Licenciatura, Facultad de Ciencia
Politica y Economica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
• อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

2550 - 2559

บริษทั ไทยฮัว้ ยางพารา จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ และ
บริษทั กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรรมการตรวจสอบ
2539 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2534 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2550 - 2559 กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2560

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 เมษายน 2560

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุน่ 28/2561
• หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP)
รุน่ 3/2561
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน่ 242/2560

59 • Master of Business Administration,
Management, Wagner College,
Staten Island, New York, U.S.A.
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
		
2545 - 2558 General Manager
2545 - 2558 General Manager

ช่วงเวลา

บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเมนท์ แอนด์
คอนซัลติ้ง จำ�กัด
บริษทั เป๊ปซีโ่ ค เซอร์วสิ เซส เอเชีย จำ�กัด
บริษทั เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
15 มกราคม 2556

กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
Euromoney Training
• Euromoney Asia Corporate
Governance Program ปี 2555

61 • Master of Business Administration,
The Schulich School of Business,
York University, Toronto, Canada
• Bachelor of Science in Engineering,
Queen’s University, Ontario, Canada

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2561 - ปัจจุบนั Director
2560 - ปัจจุบนั Director
2559 - ปัจจุบนั Director
2552 - ปัจจุบนั Director
2526 - 2559 Various executive positons
2555 - 2558 Senior Independent
Director
2552 - 2556 Director
		

ช่วงเวลา

Tulsa Inspection Resources Limited
Liability Company

BG2.1 Limited
Bouldergate Limited
Aileron Project Limited
Logarithmics Company Limited
The Bank of Nova Scotia
C.H. Bailey Public Company Limited

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มีนาคม 2558

กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. นายวอลเตอร์ ทัส

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
The Hong Kong Institute of Bankers
• RegTech: Harnessing Behavioural
Science and AI for Risk Management
and Performance Optimisation ปี 2561
• Fighting Corruption: Challenges
Confronting Bank Directors ปี 2560
• Regulator’s Perspective - Account
Opening, KYC Information Collection
and Financial Inclusion ปี 2559
• Trends and Updates on Credit Risk
Regulation and Requirements:
Impact on Banking and Finance
Sector of HK and China ปี 2559
• Resolution Regime for Financial
Institutions in Hong Kong ปี 2558
• Implementation of Basel III in
Hong Kong and Regulatory
Requirements ปี 2558
• Corporate Governance for AIs ปี 2557

47 • Master of Arts, Economics and
Business Administration,
Vrije Universiteit Amsterdam,
The Netherlands
• Bachelor of Commerce - Economics,
Hogeschool voor Economicshe
Studies, Amsterdam, The Netherlands

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2561 - ปัจจุบนั Head, Asia Pacific, Global
Banking and Markets
2559 - 2561 Chief Operating Officer &
CFO, Global Banking
and Markets
2557 - 2559 Vice President, CFO &
Corporate Development
2560 - ปัจจุบนั Director
		
2559 - ปัจจุบนั Director
2557 - ปัจจุบนั Director
		
2554 - 2557 Vice President, Strategic
Transactions and Review

ช่วงเวลา

The Bank of Nova Scotia Asia Limited,
Singapore
Scotia Securities Asia Limited
Scotiabank (Hong Kong) Limited,
Hong Kong
Bank of Nova Scotia

Bank of Nova Scotia, Asia Pacific

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561

การอบรมภายนอก
The Bank of Nova Scotia
• The Fundamentals of Coaching
Excellenced ปี 2550
The Institut Bank-Bank Malaysia
• Law of Negotiable Instruments
ปี 2531

Hong Kong
• Hong Kong Certificate of Education,
Raimondi College, Hong Kong

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
22 เมษายน 2545

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตรภาพรวมและหลักการของ
มาตรฐานการบัญชี IAS 39 ปี 2552
• หลักสูตร Thailand in the New Global
Landscape ปี 2552

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุน่ 20/2547
Banker Trust, New York, U.S.A.
• Corporate Finance Training Program
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Sustainable
Banking 2561

Monash University, Australia

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 73 • Bachelor of Economics,

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
1 มกราคม 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มกราคม 2561

กรรมการ
ประธานกรรมการกำ�กับความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย 62 • High School, Raimondi College,

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
Vice President &
Regional Head, Global
Wholesale Operations

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

Bank of Nova Scotia, Asia Pacific,
Hong Kong

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2534 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ ธนชาต
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - 2561 รองประธานกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
2548 - 2556 กรรมการ
บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการบริหาร

2550 - 2560

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
29 ตุลาคม 2552

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

11. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560
• หลักสูตร Anti Corruption for
Executives รุน่ 1/2557

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI)
รุน่ 15/2559
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุน่ 5/2544
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• หลักสูตร TLCA Leadership
Development Program (LDP) ปี 2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 5/2550
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง (บ.ย.ส) รุน่ 9/2548
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Sustainable
Banking 2561

62 • Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

กลุม่ ธนชาต
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ
และกรรมการบริหาร
2556 - 2561 กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2553 - 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2557 - 2561 รองประธานกรรมการ
2556 - 2561 รองประธานกรรมการบริหาร
2553 - 2561 กรรมการ
และกรรมการบริหาร
2554 - 2561 ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
2553 - 2557 ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบนั อุปนายกสมาคม
2558 - 2560 ทีป่ รึกษานายกสมาคม
2554 - 2558 กรรมการ
และอุปนายกสมาคม
2553 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
2561 - 2561 กรรมการ
2559 - 2561 ทีป่ รึกษา
2554 - 2559 กรรมการ
2557 - 2559 กรรมการ
คณะกรรมการอำ�นวยการ

ช่วงเวลา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
สมาคมธนาคารไทย

สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

บริษทั ประกันชีวติ นครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำ�กัด

บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จำ�กัด

บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 สิงหาคม 2560

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 สิงหาคม 2560

กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

12. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• Anti-Bribery & Anti-Corruption
ปี 2560
• Development of Anti-Corruption
Standards of Thailand ปี 2560
• Understanding Global Sanctions
ปี 2560
• Crucial Conversations (Executive
Briefing) ปี 2560
• Volcker Rule Fundamentals
and Proprietary Trading ปี 2560
• Anti-Money Laudering and Torrorism
and Proliferation of Weapons of
Mass Destruction Financing ปี 2560
• Leadershaip Transformation ปี 2560

46 • Master of Business Administration,
Queen’s University, Kingston,
Canada
• Bachelor of Commerce, Dalhousie
University, Nova Scotia, Canada

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

2554 - 2558

2558 - 2559

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
Managing Director,
Structural Cost
Transformation
Managing Director and
Head of Greater China

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ
2559 - 2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การ,
Chief Administrative
Officer

ช่วงเวลา

Scotiabank

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มิถุนายน 2552

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

13. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Anti Corruption for
Executives รุน่ 1/2557

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุน่ 21/2559
• หลักสูตร How to the Measure the
Success of Corporate Strategy
(HMS) รุน่ 4/2557
• หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุน่ 3/2552
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน่ 24/2545
• หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ 11/2561

55 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2560 - 2561

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่
เน็ทเวิรค์ ส จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ ธนชาต
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
สายงานเครือข่ายลูกค้า
รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
2552 - 2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกลยุทธ์การเงิน
2555 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำ�กัด (มหาชน)
กำ�หนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
12 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง

14. นายเซียด เอิล-โฮส

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
The Bank of Nova Scotia
• Canadian Securities Course
• Anti-Corruption
• Anti-Money Laundering
• Operational Risk
• Integrity and Privacy
• Global Sanctions
• Information and Cyber Security
• Managing High Risk Customers

63 • Master of Business Administration,
The American University of Beirut,
Lebanon

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

2551 - 2556
หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
Vice President

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2558 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ
บริหาร
2556 - 2558 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริหารความเสีย่ ง

ช่วงเวลา

The Bank of Nova Scotia

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
17 กันยายน 2559

กรรมการกำ�กับความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

15. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุน่ 22/2557
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน่ 173/2556
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
• โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุน่ 19/2553
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุน่ 5/2561

55 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2557 - 2559 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
2553 - 2557 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ
ทีม่ หี ลักประกันและธุรกิจ
เงินฝาก
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มีนาคม 2561

กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานตลาดการเงินและ
บริหารการเงิน

17. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
16 เมษายน 2560

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล

16. ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
Standard Chartered Bank
• Asset and Liability Management
EUROMONEY
• Credit Derivatives

59 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมภายนอก
Financial Planner Association of
Singapore
• Certified Financial Planner ปี 2550

ั ฑิต (บริหารธุรกิจ)
57 • ปรัชญาดุษฎีบณ
ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิตศิ าสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

2549 - 2561

2555 - 2556

2556 - 2560

2560 - 2561

ช่วงเวลา

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
Senior Vice President,
Business Assessment
and Control

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Digital Officer
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
บริหารธุรกรรมการเงิน

ต�ำแหน่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
23 กรกฎาคม 2561

ผู้อำ�นวยการอาวุโส บัญชี

19. นายสุวิทย์ เอื้อปิยะชาติ

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
16 มิถุนายน 2561

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์การเงิน

18. นางภิตติมาศ สงวนสุข

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

44 • ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมภายนอก
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
• ประกาศนียบัตร Strategic CFO in
Capital Markets Program ปี 2559
The Bank of Nova Scotia, Canada
• IFRS Update ปี 2556

ั ฑิต
54 • บัญชีบณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

2559 - 2561
2555 - 2559

2560 - 2561
2559 - 2560

2557 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

ช่วงเวลา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
Vice President
ธนาคารซิตแ้ี บงก์

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ผูอ้ �ำ นวยการ กลุม่ การเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการ ผูบ้ ริหาร
กลุม่ ควบคุมด้านการเงิน

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
สายงานกลยุทธ์การเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
วางแผนและวิเคราะห์
ผลทางการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส บัญชี

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
17 กันยายน 2561

รักษาการ ผู้อำ�นวยการอาวุโส
วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

20. นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร CFO in Practice ปี 2560

44 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2559 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการ วิเคราะห์และ
วางแผนงบประมาณ

ช่วงเวลา

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)

141

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
22 เมษายน 2545

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายบันเทิง ตันติวิท

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 25/2547

74 • Master of Science (Finance) in
Management, Massachusetts
Institute of Technology, U.S.A.
• Bachelor of Science in Electrical
Engineering, Massachusetts
Institute of Technology, U.S.A.

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

2559 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั
2546 - 2558

2549 - ปัจจุบนั
2537 - 2561
2558 - 2560
2544 - 2558
2544 - 2558

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

กลุม่ ธนชาต
2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2555 - 2557 ประธานกรรมการ
2548 - 2556 ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

บริษทั แหลมไทร วิลเล็จ จำ�กัด
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จำ�กัด
บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
บริษทั บี.วี. โฮลดิง้ จำ�กัด
บริษทั ดีบกุ จำ�กัด
บริษทั ไทยฟาร์มมิง่ จำ�กัด
บริษทั แปลน เอสเตท จำ�กัด

บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ดุสติ ธานี จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั เอ็ม บี เค จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 กันยายน 2548

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตร Anti Corruption for Executives
รุ่น 1/2557
• หลักสูตรภาพรวมและหลักการของ
มาตรฐานการบัญชี IAS 39 ปี 2552
• หลักสูตร Thailand in the New Global
Landscape ปี 2552

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่น 28/2555
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่น 15/2555
• หลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP)
รุ่น 4/2555
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

68 • Master of Science, University of
Wisconsin, U.S.A.
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

กลุม่ ธนชาต
2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบริหาร
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2553 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่		
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
2555 - 2557 รองประธานกรรมการ
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ
2548 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2556 กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำ�กัด (มหาชน)
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2554 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เอ็ม บี เค จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2549 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
2537 - ปัจจุบนั กรรมการ
2546 - 2561 รองประธานกรรมการบริหาร
2545 - 2558 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2561 กรรมการ
บริษทั อื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตส้ ี ์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จำ�กัด
2554 - 2558 กรรมการ
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จำ�กัด
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
2550 - 2561 กรรมการ
บริษทั ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำ�กัด
2546 - 2558 กรรมการ
บริษทั แปลน เอสเตท จำ�กัด
หน่วยงานอื่น
ไม่มี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2560

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 เมษายน 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

3. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master
Class (SBM) รุ่น 5/2561
• หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ่น 35/2561
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่น 242/2560
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่น 41/2560
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 25/2559
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 121/2558

53 • Doctor of Philosophy in Engineering,
University of Auckland, New Zealand
• Master of Engineering (Electrical
and Electronic),
University of Auckland, New Zealand
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

บริษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิง่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2556 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
หน่วยงานอื่น
2556 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2558 - 2560 นายกสมาคม

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชน่ั จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
22 เมษายน 2545

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการคัดสรร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ

4. นายณรงค์ จิวังกูร

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Board Master Class
(SBM) รุ่น 3/2561
• หลักสูตร Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุน่ 4/2560
• หลักสูตร Boards that Make a Difference
(BMD) รุ่น 3/2559
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
รุ่น 1/2559
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 23/2559
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่น 3/2559
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) รุ่น 3/2555
• หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุน่ 1/2554
• หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 2/2554
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 32/2553
• หลักสูตร Financial Statement for Directors
(FSD) รุ่น 4/2552
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่น 2/2551
• หลักสูตร Role of the Compenstation
Committee (RCC) รุ่น 4/2550
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่น 1/2550
• หลักสูตร Corporate Governance and
Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550
• หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่น 34/2546
• หลักสูตร Director Examination รุน่ 11/2546
Pennsylvania State University
• Advanced Executive Development Program
ปี 2530
Rochester Institute of Technology
• Financial Management Program ปี 2529
Asian Institute of Management
• Management Development Program ปี 2525
การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560
• หลักสูตร Anti Corruption for Executives
รุ่น 1/2557

Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด
74 • Assumption
Commercial College

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

2548 - 2557

ช่วงเวลา

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

บริษทั หม่อมไฉไล ดีเวลลอพเม้นท์ จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
26 มีนาคม 2552

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

5. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ่น 34/2548

72 • Doctorado de Estado, Facultad de
Ciencia Politica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
• Diplome d’Etudes Superieurers
(Economic Integration), Universite
de Nancy, France
• Licenciatura, Facultad de Ciencia
Politica y Economica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
• อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

2550 - 2559

บริษทั ไทยฮัว้ ยางพารา จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ และ
บริษทั กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรรมการตรวจสอบ
2539 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ
2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2534 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2550 - 2559 กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2560

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
5 เมษายน 2560

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ

6. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุน่ 28/2561
• หลักสูตร Board Nomination and
Compensation Program (BNCP)
รุน่ 3/2561
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน่ 242/2560

59 • Master of Business Administration,
Management, Wagner College,
Staten Island, New York, U.S.A.
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
		
2545 - 2558 General Manager
2545 - 2558 General Manager

ช่วงเวลา

บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเมนท์ แอนด์
คอนซัลติ้ง จำ�กัด
บริษทั เป๊ปซีโ่ ค เซอร์วสิ เซส เอเชีย จำ�กัด
บริษทั เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
25 เมษายน 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
15 มกราคม 2556

กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
Euromoney Training
• Euromoney Asia Corporate
Governance Program ปี 2555

61 • Master of Business Administration,
The Schulich School of Business,
York University, Toronto, Canada
• Bachelor of Science in Engineering,
Queen’s University, Ontario, Canada

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2561 - ปัจจุบนั Director
2560 - ปัจจุบนั Director
2559 - ปัจจุบนั Director
2552 - ปัจจุบนั Director
2526 - 2559 Various executive positons
2555 - 2558 Senior Independent
Director
2552 - 2556 Director
		

ช่วงเวลา

Tulsa Inspection Resources Limited
Liability Company

BG2.1 Limited
Bouldergate Limited
Aileron Project Limited
Logarithmics Company Limited
The Bank of Nova Scotia
C.H. Bailey Public Company Limited

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มีนาคม 2558

กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. นายวอลเตอร์ ทัส

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

การอบรมภายนอก
The Hong Kong Institute of Bankers
• RegTech: Harnessing Behavioural
Science and AI for Risk Management
and Performance Optimisation ปี 2561
• Fighting Corruption: Challenges
Confronting Bank Directors ปี 2560
• Regulator’s Perspective - Account
Opening, KYC Information Collection
and Financial Inclusion ปี 2559
• Trends and Updates on Credit Risk
Regulation and Requirements:
Impact on Banking and Finance
Sector of HK and China ปี 2559
• Resolution Regime for Financial
Institutions in Hong Kong ปี 2558
• Implementation of Basel III in
Hong Kong and Regulatory
Requirements ปี 2558
• Corporate Governance for AIs ปี 2557

47 • Master of Arts, Economics and
Business Administration,
Vrije Universiteit Amsterdam,
The Netherlands
• Bachelor of Commerce - Economics,
Hogeschool voor Economicshe
Studies, Amsterdam, The Netherlands

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2561 - ปัจจุบนั Head, Asia Pacific, Global
Banking and Markets
2559 - 2561 Chief Operating Officer &
CFO, Global Banking
and Markets
2557 - 2559 Vice President, CFO &
Corporate Development
2560 - ปัจจุบนั Director
		
2559 - ปัจจุบนั Director
2557 - ปัจจุบนั Director
		
2554 - 2557 Vice President, Strategic
Transactions and Review

ช่วงเวลา

The Bank of Nova Scotia Asia Limited,
Singapore
Scotia Securities Asia Limited
Scotiabank (Hong Kong) Limited,
Hong Kong
Bank of Nova Scotia

Bank of Nova Scotia, Asia Pacific

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561

การอบรมภายนอก
The Bank of Nova Scotia
• The Fundamentals of Coaching
Excellenced ปี 2550
The Institut Bank-Bank Malaysia
• Law of Negotiable Instruments
ปี 2531

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
5 เมษายน 2559

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
22 เมษายน 2545

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
ปี 2561
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
• หลักสูตรภาพรวมและหลักการของ
มาตรฐานการบัญชี IAS 39 ปี 2552
• หลักสูตร Thailand in the New Global
Landscape ปี 2552

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุน่ 20/2547
Banker Trust, New York, U.S.A.
• Corporate Finance Training Program
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Sustainable
Banking 2561

Monash University, Australia

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 73 • Bachelor of Economics,

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
1 มกราคม 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มกราคม 2561

กรรมการ
ประธานกรรมการกำ�กับความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

Hong Kong
• Hong Kong Certificate of Education,
Raimondi College, Hong Kong

9. นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย 62 • High School, Raimondi College,

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

Wholesale Operations

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
Vice President &
Regional Head, Global

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

ต�ำแหน่ง

Bank of Nova Scotia, Asia Pacific,
Hong Kong

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
2534 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ ธนชาต
2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - 2561 รองประธานกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
2548 - 2556 กรรมการ
บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการบริหาร

2550 - 2560

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มกราคม 2562

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

11. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุน่ 22/2557
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน่ 173/2556
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
• โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุน่ 19/2553
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุน่ 5/2561

55 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
2562 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ
บริหาร
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
2559 - 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
2557 - 2559 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
2553 - 2557 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ
ทีม่ หี ลักประกันและ
ธุรกิจเงินฝาก
2553 - 2561 กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

12. นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

46 • Master of Business Administration,
Queen’s University, Kingston,
กรรมการบริหาร
Canada
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
• Bachelor of Commerce, Dalhousie
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
University, Nova Scotia, Canada
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
การอบรมภายใน
• หลักสูตร Block Chain Technology
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
ปี 2561
5 สิงหาคม 2560
• หลักสูตร Cyber Security
สำ�หรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
• Anti-Bribery & Anti-Corruption
5 สิงหาคม 2560
ปี 2560
• Development of Anti-Corruption
Standards of Thailand ปี 2560
• Understanding Global Sanctions
ปี 2560
• Crucial Conversations (Executive
Briefing) ปี 2560
• Volcker Rule Fundamentals
and Proprietary Trading ปี 2560
• Anti-Money Laudering and Torrorism
and Proliferation of Weapons of
Mass Destruction Financing ปี 2560
• Leadershaip Transformation ปี 2560

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

2554 - 2558

2558 - 2559

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
Managing Director,
Structural Cost
Transformation
Managing Director and
Head of Greater China

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

Scotiabank

กลุม่ ธนชาต
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
2560 - 2561 ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร, ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
Chief Operating Officer
2559 - 2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การ,
Chief Administrative
Officer

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มิถุนายน 2552

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

13. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• หลักสูตร Anti Corruption for
Executives รุน่ 1/2557

การอบรมภายนอก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุน่ 21/2559
• หลักสูตร How to the Measure the
Success of Corporate Strategy
(HMS) รุน่ 4/2557
• หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE)
รุน่ 3/2552
• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน่ 24/2545
• หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ 11/2561

55 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่
เน็ทเวิรค์ ส จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ ธนชาต
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ
บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2560 - 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
สายงานเครือข่ายลูกค้า
รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
2552 - 2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกลยุทธ์การเงิน
2555 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำ�กัด (มหาชน)
กำ�หนดค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)

153

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
12 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารความเสี่ยง

14. นายเซียด เอิล-โฮส

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
The Bank of Nova Scotia
• Canadian Securities Course
• Anti-Corruption
• Anti-Money Laundering
• Operational Risk
• Integrity and Privacy
• Global Sanctions
• Information and Cyber Security
• Managing High Risk Customers

63 • Master of Business Administration,
The American University of Beirut,
Lebanon

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

2551 - 2556

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
Vice President

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2558 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ
บริหาร
2556 - 2558 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริหารความเสีย่ ง

ช่วงเวลา

The Bank of Nova Scotia

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำ�กัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

154

รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มีนาคม 2561

กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานตลาดการเงินและ
บริหารการเงิน

16. นายวิจักษณ์ ศิริแสร์

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
16 เมษายน 2560

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล

15. ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
Standard Chartered Bank
• Asset and Liability Management
EUROMONEY
• Credit Derivatives

59 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมภายนอก
Financial Planner Association of
Singapore
• Certified Financial Planner ปี 2550

ั ฑิต (บริหารธุรกิจ)
57 • ปรัชญาดุษฎีบณ
ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิตศิ าสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

2549 - 2561

2555 - 2556

2556 - 2560

2560 - 2561

ช่วงเวลา

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
Senior Vice President,
Business Assessment
and Control

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Digital Officer
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
บริหารธุรกรรมการเงิน

ต�ำแหน่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)

155

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
1 มกราคม 2562

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

17. นายป้อมเพชร รสานนท์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายใน
• TLD: Inspire a Culture of Trust &
Create Vision for Top Management
• IT Security Awareness 2018 for
Top Management
• Operational Risk Management
• Leadership Transformation
• Business Transformation Failure &
Successful (Modern Banking Executive
Development Program) Strategic IT
Governance and Information Security
• ภาษีการลงทุนในหลักทรัพย์ และเจาะลึก
สิทธิประโยชน์ทางภาษีกบั กองทุนรวมทัว่ ไป
กองทุน LTF และ RMF
• Building customer centric business
models in retail
• Wealth Financial Planning
(IC Refresher)
• Building Trusted Brands
• Leader as a Coach (by Max Potentials)
• Individual Development Plan (IDP)
Workshop
• Leadership Transformation

การอบรมภายนอก
PacRim
• Building Trusted Brands
• The 7 Habits of Highly Effective People

54 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ
และกรรมการบริหาร
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ
2558 - 2561 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
งานขายและเครือข่าย
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
2558
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
งานขายและเครือข่าย
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
2554 - 2557 ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
การตลาดและงานขาย
เครือข่าย ทีม 2

ช่วงเวลา

บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ธนชาตกรุป๊ ลีสซิง่ จำ�กัด
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

156

รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
23 กรกฎาคม 2561

ผู้อำ�นวยการอาวุโส บัญชี

19. นายสุวิทย์ เอื้อปิยะชาติ

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
16 มิถุนายน 2561

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกลยุทธ์การเงิน

18. นางภิตติมาศ สงวนสุข

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

44 • ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมภายนอก
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
• ประกาศนียบัตร Strategic CFO in
Capital Markets Program ปี 2559
The Bank of Nova Scotia, Canada
• IFRS Update ปี 2556

ั ฑิต
54 • บัญชีบณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร

2559 - 2561
2555 - 2559

2560 - 2561
2559 - 2560

2557 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

ช่วงเวลา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
Vice President
ธนาคารซิตแ้ี บงก์

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ผูอ้ �ำ นวยการ กลุม่ การเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการ ผูบ้ ริหาร
กลุม่ ควบคุมด้านการเงิน

กลุม่ ธนชาต
ไม่มี

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
สายงานกลยุทธ์การเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
วางแผนและวิเคราะห์
ผลทางการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส บัญชี

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)

157

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก :
17 กันยายน 2561

รักษาการ ผู้อำ�นวยการอาวุโส
วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

20. นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก/
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

การอบรมภายนอก
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร CFO in Practice ปี 2560

44 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
การถือหุ้น ระหว่
างกรรมการ
ในธนาคาร และผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

หน่วยงานอื่น
ไม่มี

บริษทั อื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

บริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี

กลุม่ ธนชาต
2559 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการ วิเคราะห์และ
วางแผนงบประมาณ

ช่วงเวลา

ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2561

H

นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์

XXX ประธานกรรมการ
A กรรมการผู้จัดการใหญ่
G ผู้อำ�นวยการอาวุโส

H

นายสุวิทย์ เอื้อปิยะชาติ

หมายเหตุ

F

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

นางภิตติมาศ สงวนสุข

E

นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

E

X/C

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

นายวิจักษณ์ ศิริแสร์

X/B

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

E

X //

นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย

ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข

X

นายวอลเตอร์ ทัส

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

X

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

E

X

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

E

X

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

นายเซียด เอิล-โฮส

X

X

นายณรงค์ จิวังกูร

X

XX ///

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

XXX

นายบันเทิง ตันติวิท

รายชื่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

XXX ///

4

5

X

X

XX //

XXX /// XXX /// XX // XXX ///

3

X/

X

6

7

บริษัทย่อย
8

9

X

X
X

XXX
X

X

X

X กรรมการ
C ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

XX ///

XXX

X

X
XXX

XXX

XXX
XXX

/// ประธานกรรมการบริหาร
D รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

X

X

X

X

XXX

X

X
XA

// รองประธานกรรมการบริหาร
E รองกรรมการผู้จัดการ

X

X

X

X

/ กรรมการบริหาร
F ผู้มีอำ�นาจจัดการ

X

G

X

X

X

X

X

บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ร่วม
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

XX รองประธานกรรมการ
B ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
H ผู้อำ�นวยการ

X/D

X //

XX /// A

XXX

บริษัท
แม่
1
2

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ธนาคาร
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ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)
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D

D

E

G

G

นายวิจักษณ์ ศิริแสร์

นายป้อมเพชร รสานนท์

นางภิตติมาศ สงวนสุข

นายสุวิทย์ เอื้อปิยะชาติ

นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์

XXX ประธานกรรมการ
A กรรมการผู้จัดการใหญ่
G ผู้อำ�นวยการอาวุโส

D

ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข

หมายเหตุ

D

X //

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

นายเซียด เอิล-โฮส

X

นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย

D

X

นายวอลเตอร์ ทัส

นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

X

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

X

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

X/B

X

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

X/C

X

นายณรงค์ จิวังกูร

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

X

X

3

5

X

X
XX //

XX // XXX ///

XXX ///

4

X/

X

6

X

7

บริษัทย่อย
8

9
X
X

X

XXX

X
X

X

X กรรมการ
C ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

XX ///

XXX

X

X
XXX

XXX

XXX
XXX

/// ประธานกรรมการบริหาร
D รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

X

X

X

X

XXX

X

X

// รองประธานกรรมการบริหาร
E รองกรรมการผู้จัดการ

X

XA
X

X

X

/ กรรมการบริหาร
F ผู้มีอำ�นาจจัดการ

X

F

X

X

X

X

X

บริษัท
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ร่วม
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

XX รองประธานกรรมการ
B ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
H ผู้อำ�นวยการ

X //

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

XXX

XX ///

XXX

XX ///

บริษัท
แม่
1
2

นายบันเทิง ตันติวิท

รายชื่อ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ธนาคาร

รายชื่อบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทแม่
1. บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

7.
8.
9.
10.
11.

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทร่วม
12. บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ดีบุก จ�ำกัด
บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จ�ำกัด
บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ�ำกัด
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

28. บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
29. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
30. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
31. บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
32. BG2.1 Limited
33. Bouldergate Limited
34. Aileron Project Limited
35. Logarithmics Company Limited
36. Bank of Nova Scotia, Asia Pacific
37. The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore
38. Scotia Securities Asia Limited
39. Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong
40. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
41. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด
		 (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
การลงทุนของธนาคารในบริษัทอื่น
นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น1

สามัญ

1,500,000,000

1,499,999,930

100.00

ประกันภัย

สามัญ

74,000,000

73,999,434

100.00

บริการ

สามัญ

600,000

599,993

100.00

ให้บริการ
ฝึกอบรม

สามัญ

500,000

499,993

100.00

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ำกัด
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000, 0-2613-6000
โทรสาร 0-2217-8098

เช่าซื้อ

สามัญ

36,000,000

35,999,994

100.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ำกัด
เลขที่ 1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5061-2
โทรสาร 0-2651-6611

บริการ

สามัญ

100,000

99,998

100.00

ลำ�ดับ

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

1.

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2217-8888, 0-2217-9595

หลักทรัพย์

2.

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2308-9300
โทรสาร 0-2308-9333

3.

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
เลขที่ 2 อาคารส�ำนักงานธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2
ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2220-2222 ต่อ 1569
โทรสาร 0-2220-2522

4.

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
เลขที่ 2 อาคารสวนมะลิ ชั้น M ถนนเฉลิมเขตร์ 4
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2220-2222 ต่อ 1018
โทรสาร 0-2220-2300

5.

6.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
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ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)

ลำ�ดับ

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น1

สามัญ

200,000,000

199,999,997

100.00

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น

7.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด
เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5000
โทรสาร 0-2253-6130

8.

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ำกัด
นายหน้า
เลขที่ 999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์ ถนนพระราม 9
ประกันชีวิ ติ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และวินาศภัย
โทรศัพท์ 0-2783-0200 ต่อ 9598
โทรสาร 0-2308-9775

สามัญ

10,000,000

9,999,000

99.99

9.
		
		
		
		
		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด
เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 5 - 7
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8300
โทรสาร 0-2253-1733

จัดการลงทุน

สามัญ

10,000,000

7,499,993

75.00

10.
		
		
		
		
		

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ (ชั้น 11 UP)
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2431-9000
โทรสาร 0-2431-9099

เช่าซื้อ

สามัญ

3,020,283,681

1,968,689,250

65.18

11.
		
		
		
		

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด2
เลขที่ 77/20 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2431-9000 ต่อ 2167

นายหน้า
ประกันวินาศภัย
และนายหน้า
ประกันชีวิต

สามัญ

40,000

39,997

65.18

12.
		
		

บริษัท เพื่อนพบแพทย์ จ�ำกัด3
สถานพยาบาล
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สามัญ

100,000

9,998

10.00

13.
		
		
		
		

บริษัท เมโทรโพลิแท็น อินดัสเตรียล ลีสซิ่ง จ�ำกัด
เลขที่ 81/42 หมู่ที่ 5 ต�ำบลสุรศักดิ์
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3804-8052
โทรสาร 0-3804-8053

สามัญ

2,500,000

250,000

10.00

		
		
		
		
		
		
		
		
		

หมายเหตุ

1
2
3
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บริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
ของสถาบัน
การเงิน

เช่าซื้อ

ร้อยละการถือหุ้นแสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามคำ�นิยามบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถือหุ้นโดยธนาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี, เลิก, ล้มละลาย, ร้าง หรือพิทักษ์ทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2561

ข้อมูลอ้างอิงของธนาคาร
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107536001401

ประเภทธุรกิจ

:

ธนาคารพาณิชย์

ทุนจดทะเบียน

:

99,136,649,030 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 9,913,664,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งหมด

:

60,648,621,700 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 6,064,862,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

เว็บไซต์

:

www.thanachartbank.co.th

โทรศัพท์

:

0-2217-8000

โทรสาร

:

0-2217-8333

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

:

1770

ข้อมูลอ้างอิงของบุคคลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 SET Contact Center 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9384
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

หุ้นกู้ TBANK24DA
และ TBANK25NA

ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์
เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5000 ต่อ 5017, 4519
โทรสาร 0-2651-7899, 0-2651-7915
เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :
หุ้นกู้ TBANK24DA และ TBANK25NA

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี :

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090
โทรสาร 0-2264-0789
เว็บไซต์ www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย :

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ :

- ไม่มี -
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บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

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

ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ำกัด

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8312
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510
www.thanachart.co.th
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8333
ทะเบียนเลขที่ 0107536001401
www.thanachartbank.co.th
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888
โทรสาร 0-2217-8625
ทะเบียนเลขที่ 0107547000591
www.thanachartsec.com		
เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์
ชั้น 5-7 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8300
โทรสาร 0--2217-5281
ทะเบียนเลขที่ 0105535049696
www.thanachartfund.co.th

เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2308-9300
โทรสาร 0-2308-9333
ทะเบียนเลขที่ 0107555000473
www.thanachartinsurance.co.th

เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2252-5070
โทรสาร 0-2252-7155
ทะเบียนเลขที่ 0107555000481
www.mbklife.co.th
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8289
ทะเบียนเลขที่ 0105540086022
เว็บไซต์ ไม่มี

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8289
ทะเบียนเลขที่ 0105540093282
เว็บไซต์ ไม่มี
เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5555
โทรสาร 0-2208-5892
ทะเบียนเลขที่ 0105554031624
www.thanachartnpa.com

เลขที่ 77/35-36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ (ชั้น 11 UP)
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2431-9000
โทรสาร 0-2431-9099
ทะเบียนเลขที่ 0107545000209
www.ratchthani.com
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บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ำกัด

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ำกัด

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จ�ำกัด

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ำกัด

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8098
ทะเบียนเลขที่ 0105538045861
เว็บไซต์ ไม่มี
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร ไม่มี
ทะเบียนเลขที่ 0105532078407
เว็บไซต์ ไม่มี
เลขที่ 2 อาคารส�ำนักงานธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2
ถนนเฉลิมเขตต์ 4 แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2220-2222
โทรสาร 0-2220-2520
ทะเบียนเลขที่ 0105533119077
เว็บไซต์ ไม่มี

เลขที่ 2 อาคารสวนมะลิ ชั้น M ถนนเฉลิมเขตต์ 4
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2220-2222
โทรสาร 0-2220-2300
ทะเบียนเลขที่ 0105550042966
เว็บไซต์ ไม่มี

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ำกัด

เลขที่ 999/3, 999/4 อาคารเดอะไนน์
ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2308-9700
โทรสาร 0-2308-9775
ทะเบียนเลขที่ 0105540075314
เว็บไซต์ ไม่มี
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เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 8
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2252-5070
โทรสาร 0-2252-7155
ทะเบียนเลขที่ 0105559122776
เว็บไซต์ ไม่มี
เลขที่ 77/20 อาคารสินธรทาวเวอร์ ชั้น 2
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2431-9500
โทรสาร 0-2431-9567
ทะเบียนเลขที่ 0105561189971
www.rtnbroker.com
เลขที่ 1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2208-5061-2
โทรสาร 0-2651-6611
ทะเบียนเลขที่ 0105534009895
เว็บไซต์ ไม่มี

เลขที่ 231 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ ชั้น 10, 11
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2254-4166
โทรสาร 0-2254-4166
ทะเบียนเลขที่ 0105559103291
เว็บไซต์ ไม่มี

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้น
(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จ�ำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 (วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด) มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

3,090,699,234
2,971,739,163
460,309
173,278
121,360
96,665
84,809
70,000
69,926
60,000

50.961
48.999
0.008
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001

1,287,426

0.021

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว

6,064,862,170

100.000

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		

3,093,079,707

51.000

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว		

2,971,782,463

49.000

ล�ำดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ทุนธนชาต จำ�กัด (มหาชน)1
Scotia Netherlands Holdings B.V.2
นายถุงเงิน
พุ่มเงิน
นางสาวกิตติมา โตเลี้ยง
นายสถิตย์
มุจลินทังกูร
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นายฐณะวัฒน์ เจริญธรรศนนท์
นายพินิต
เหล่าสุนทร
นายสมยศ
จิตติพลังศรี
โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		

ที่มา
รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งจัดท�ำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 1 (บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ทุนธนชาต”)) ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ดังนี้ 1) การลงทุนและให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และ 2) การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลท�ำให้บริษัทโฮลดิ้งมีอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทนั้นจะต้องเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)

167

ธนาคารธนชาต จำ�กั ด (มหาชน)

โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรกของทุนธนชาต ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นล่าสุด) ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
2. บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน)
Primacy Elegance Investments
Limited
3. State Street Europe Limited
4. South East Asia UK (Type C)
Nominees Limited
5. BNY Mellon Nominees Limited
6. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล
7. SE Asia (Type B) Norminees LLC
8. State Street Bank and Trust
Company
9. Nortrust Nominees LTD-CL-AC
10. นายวิเวศน์ เหมวชิรวรากร

207,252,739
129,914,400
3,400,000

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

จ�ำนวนหุ้นรวม
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

-

207,252,739
129,914,400
3,400,000

17.788
11.150
0.292

75,626,680
28,894,500

-

75,626,680
28,894,500

6.491
2.480

25,763,297
18,922,300
17,188,100
16,391,401

-

25,763,297
18,922,300
17,188,100
16,391,401

2.211
1.624
1.475
1.407

15,183,869
14,000,000

-

15,183,869
14,000,000

1.303
1.202

612,579,201

13,216

612,592,417

52.577

1,165,116,487

13,216

1,165,129,703

100.000

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

843,911,985

13,156

843,925,141

72.432

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

321,204,502

60

321,204,562

27.568

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นบุริมสิทธิ
(หุ้น)

หมายเหตุ 1) ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 2 รวมผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 เป็นล�ำดับเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและบริการ โดยมี
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด)
2) ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 3 – 5 และ 7 – 9 เป็น Nominees Accounts ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้
2. ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 2 (Scotia Netherlands Holdings B.V.) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย ธปท. อนุญาตให้สโกเทียแบงก์
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธนาคาร โดยถือหุ้นร้อยละ 48.999 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ผ่าน Scotia Netherlands
Holdings B.V. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

(ข) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ได้แก่ ทุนธนชาต ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50.961 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ Scotia Netherlands Holdings B.V. ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 48.999 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทุนธนชาตไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนด
นโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนินงานของทุนธนชาต อย่างมีนัยส�ำคัญ

(2)

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

ทุนธนชาต และสโกเทียแบงก์ ได้มขี อ้ ตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ในสัญญา Shareholders’ Agreement โดยมีขอ้ ตกลงส�ำคัญคือ การส่งผูแ้ ทน
เข้าร่วมบริหารและจัดการในระดับกรรมการและผู้บริหารธนาคาร รวมถึงกรรรมการบริษัทย่อยที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ การลงมติของคณะกรรมการ
ธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ส�ำคัญ จะเป็นไปตามที่ปรากฏในข้อบังคับของธนาคาร โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการ
ธนาคารให้บรรลุเป้าหมายของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีก�ำไร โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในการรองรับธุรกิจของธนาคาร และเงินส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ธนาคารไม่ได้ก�ำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยให้แก่ธนาคารไว้แต่อย่างใด โดยขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของแต่ละบริษทั
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทมีก�ำไร โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอ
ของเงินสดคงเหลือจากการด�ำเนินธุรกิจ และเงินที่ต้องส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
จากผลการด�ำเนินงานของปี
จ่ายในปี

ปี 2556
ปี 2557

ปี 2557
ปี 2558

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2.56

อัตราเงินปันผลทีจ่ า่ ยต่อหุน้ ระหว่างกาลงวดครึง่ ปีแรก (บาท)
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นงวดครึ่งปีหลัง (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
หมายเหตุ

ปี 2558**
ปี 2559

ปี 2559
ปี 2560

ปี 2560
ปี 2561

1.44

2.03

1.97

2.17

-

-

0.22

0.35

0.40

0.45

0.45

0.40

0.40

0.52

*17.58

31.34

32.83

38.03

42.48

* สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 17.58 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร (ในกรณีไม่รวมก�ำไรจากรายการพิเศษ
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 32.17)
** ในระหว่างปี 2558 ธนาคารได้เรียกช�ำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 551,197,267 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้ว
ส่งผลให้ธนาคารมีทุนที่ออกช�ำระแล้วรวมทั้งสิ้น 60,648,621,700 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจ�ำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30, 23 และร้อยละ 20
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสม
ผลในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะท้อนถึงฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของธนาคาร โดยมีการป้องกัน
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอในทุกด้าน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด และมีความรู้
ความสามารถทางการเงินและบัญชี เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ที่เป็นอิสระในการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการธนาคารได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ
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(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ราย ทุกรายเป็นกรรมการอิสระ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ มีรายนามดังต่อไปนี้
1. ดร.ธนชาติ
2. รศ. ดร.สมชาย
3. นางสาวมุกดา

นุ่มนนท์
ภคภาสน์วิวัฒน์
ไพรัชเวทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
ในรอบปี 2561 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารระดับสูงจากกลุม่ งานทีเ่ กีย่ วข้องและ
ผู้สอบบัญชีตามก�ำหนดวาระ รวม 12 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
• รายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผูบ้ ริหารสายงานกลยุทธ์การเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
• การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ที่เพียงพอ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และมีการพิจารณาอย่างอิสระโดยให้ความคุ้มครองกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ได้
รับความเสียหายเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน
• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานการปฏิบัติงานของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น และรับทราบการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร โดยมีการก�ำกับให้มีการปรับปรุง แก้ไข และติดตามผลอย่างใกล้ชิด
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• การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพราะตระหนักดีว่า
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยงรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการก�ำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
• กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของสายงาน
ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งผลจากการประเมิน
พบว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วย
เสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล
• ผู้สอบบัญชี
ให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของธนาคาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ
และคุณภาพงานทีผ่ า่ นมา และพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทเี่ หมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ โดยเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงาน ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล และความร่วมมือจากธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน
จั ด ท� ำ อย่ า งถู ก ต้ อ ง และมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการอย่างเคร่งครัด ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ
รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายในหากข้ า พเจ้ า ได้ พ บในระหว่ า ง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2562

174

รายงานประจำ�ปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรับ
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
ดอกเบี�ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�จากการซื�อขายหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื�นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

6
7
8
9
10

11
12

14
15
16
17
18

2561

2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

11,019,018
97,567,628
2,005,387
161,077,885
2,436,970

11,452,983
94,651,333
2,889,208
167,367,984
2,258,030

11,012,023
95,257,115
2,001,344
152,430,216
7,156,290

11,444,929
94,576,963
2,888,037
157,447,597
7,170,077

819,654,144
645,276
820,299,420
(66,156,575)
(23,651,007)
(603)
730,491,235
9,164
2,814,835
7,995,772
19,790,601
767,994
2,741,745
7,893,423
1,046,611,657

766,801,166
589,074
767,390,240
(55,126,638)
(24,033,034)
(977)
688,229,591
9,824
2,792,566
8,621,914
20,202,569
712,880
3,126,779
7,241,183
1,009,556,844

760,284,420
645,471
760,929,891
(60,683,476)
(19,661,597)
(603)
680,584,215
9,164
1,633,036
7,798,454
19,637,196
1,090,531
5,513,955
984,123,539

715,967,834
589,271
716,557,105
(50,462,785)
(19,876,541)
(977)
646,216,802
9,824
1,467,300
8,396,204
20,069,209
33,771
4,738,848
954,459,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
หนี�สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี�สิน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี�จากการซื�อขายหลักทรัพย์
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
หนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 9,913,664,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 6,064,862,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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19
20
7
21
22
17

23
24

25
26

2561

2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

752,160,436
71,954,867
1,163,165
2,097,019
43,079,280
9,164
3,874,580
1,319,748
1,518,341
2,187,972
5,966,880
5,729,438
11,345,546
902,406,436

716,277,964
82,424,434
1,988,656
2,867,633
39,307,788
9,824
3,638,175
1,055,733
2,318,019
2,355,530
5,346,583
5,475,413
10,283,135
873,348,887

753,944,978
55,964,405
1,163,165
2,092,519
20,005,158
9,164
3,582,155
1,183,607
759,003
2,065,060
5,240,305
6,972,799
852,982,318

717,807,077
69,809,251
1,988,656
2,864,594
20,005,158
9,824
3,369,306
939,460
43,710
2,241,760
4,635,555
6,359,724
830,074,075

99,136,649

99,136,649

99,136,649

99,136,649

60,648,622
2,100,694
1,440,747

60,648,622
2,100,694
2,541,962

60,648,622
2,100,694
651,307

60,648,622
2,100,694
1,601,478

4,954,068
72,554,413
141,698,544
2,506,677
144,205,221
1,046,611,657

4,258,534
64,740,444
134,290,256
1,917,701
136,207,957
1,009,556,844

4,954,068
62,786,530
131,141,221
131,141,221
984,123,539

4,258,534
55,776,158
124,385,486
124,385,486
954,459,561

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน
รายได้ดอกเบี�ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ
หนี�สูญ หนี�สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รวมกําไรสําหรับปี

29
30

31
32
33
34

35

36

37
17.2

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
46,287,309
(15,249,746)
31,037,563
10,215,500
(3,588,268)
6,627,232
357,429
(84,661)
298,475
6,862,656
410,689
1,654,846
47,164,229
(3,925,288)
43,238,941

44,365,707
(14,955,982)
29,409,725
9,099,941
(3,203,316)
5,896,625
548,281
1,112,547
199,874
6,843,080
464,413
1,421,869
45,896,414
(3,914,975)
41,981,439

42,805,500
(14,440,105)
28,365,395
7,825,804
(3,360,812)
4,464,992
268,399
(126,704)
3,111,994
1,531,868
37,615,944
37,615,944

41,281,638
(14,143,950)
27,137,688
6,872,021
(2,928,872)
3,943,149
434,648
1,033,212
2,838,259
1,396,517
36,783,473
36,783,473

11,170,917
58,206
2,602,025
713,087
5,980,719
20,524,954
4,741,233
17,972,754
(2,515,061)
15,457,693

11,981,266
52,752
2,806,371
725,823
4,870,854
20,437,066
6,243,714
15,300,659
(931,525)
14,369,134

9,367,275
42,137
2,313,941
697,646
5,363,617
17,784,616
4,464,916
15,366,412
(1,455,739)
13,910,673

10,135,215
39,799
2,506,797
708,046
4,312,096
17,701,953
5,934,973
13,146,547
(11,110)
13,135,437

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ขาดทุน)

หมายเหตุ
38

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของธนาคารฯ
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของธนาคารฯ
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นธนาคารฯ
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็นของธนาคารฯ (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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รายงานประจำ�ปี 2561

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560

(1,328,097)
4,222
264,844

1,164,360
75,755
(245,307)

(1,137,026)
227,405

874,586
(174,917)

16

-

-

-

(3,753)
627
(1,062,141)

(235,693)
46,845
805,960

1,864
(373)
(908,130)

(228,008)
45,602
517,263

14,395,552

15,175,094

13,002,543

13,652,700

14,703,337
754,356
15,457,693

13,810,325
558,809
14,369,134

13,910,673

13,135,437

13,641,421
754,131
14,395,552

14,616,960
558,134
15,175,094

13,002,543

13,652,700

2.42

2.28

2.29

2.17

39

ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)
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60,648,622
60,648,622

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ผลกระทบจากการลดทุนของบริษัทร่วม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

60,648,622

9.6
28
26

26

28

หมายเหตุ

2,100,694
2,100,694

2,100,694

ทุนที�ออก
ส่วนเกิน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ
60,648,622
2,100,694
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(123,379)
(123,379)

(123,379)
1,234,813
(40,550)
1,194,263

(45,775)
1,234,813
862,541
(1,062,831)
(200,290)

926,628
862,541

531,393
3,814
(1,369)
533,838

68,180
(30)
531,393

36,594
(279)
36,315

36,594
36,594

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
จากการ
ส่วนแบ่ง
จากการเปลี�ยนแปลง
จากการรวมธุรกิจ ส่วนเกินทุน
เปลี�ยนแปลง
กําไรขาดทุน
สัดส่วนการถือหุ้น
ภายใต้การควบ จากการตีราคา
มูลค่า
เบ็ดเสร็จอื�นใน
ในบริษัทย่อย
คุมเดียวกัน
สินทรัพย์
เงินลงทุนสุทธิ
บริษัทร่วม
ของบริษัทร่วม
(123,379)
1,280,588
(64,087)
463,243
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

4,258,534
695,534
4,954,068

4,258,534

64,740,444
13,675
(6,246,808)
(695,534)
14,703,337
(2,899)
42,198
72,554,413

13,810,325
(188,173)
45,805
64,740,444

1,917,701
(165,155)
754,356
(225)
2,506,677

558,809
(675)
1,917,701

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสีย
สํารอง
ที�ไม่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
ควบคุม
3,601,763 56,581,148
1,632,000
(4,851,890)
(272,433)
656,771
(656,771)
-

136,207,957
13,675
(6,246,808)
(165,155)
15,457,693
(1,062,141)
144,205,221

36,594
14,369,134
805,960
136,207,957

รวม
126,120,592
(4,851,890)
(272,433)
-

(หน่วย: พันบาท)
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26

28
26

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

60,648,622
60,648,622

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
60,648,622
60,648,622
2,100,694
2,100,694

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
2,100,694
2,100,694

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

1,232,590
(40,550)
1,192,040

368,888
(909,621)
(540,733)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
จากการเปลี�ยนแปลง
สินทรัพย์
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
1,278,365
(330,781)
699,669
(45,775)
1,232,590
368,888
4,258,534
695,534
4,954,068

55,776,158
(6,246,808)
(695,534)
13,910,673
1,491
40,550
62,786,530

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
3,601,763
48,286,013
(4,851,890)
656,771
(656,771)
13,135,437
(182,406)
45,775
4,258,534
55,776,158

124,385,486
(6,246,808)
13,910,673
(908,130)
131,141,221

รวม
115,584,676
(4,851,890)
13,135,437
517,263
124,385,486

(หน่วย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี�สูญ หนี�สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ประมาณการหนี�สินเพิ�มขึ�น
ตัดจําหน่ายส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี�
ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนลดลง
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนลดลง (เพิ�มขึ�น)
ค่าเผื�อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ค่าเผื�อการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
ดอกเบี�ยรับและรายได้อื�น ๆ จากการโอนสินทรัพย์ชําระหนี�
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื�นเพิ�มขึ�น
รายได้ค้างรับอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น)
ค่าธรรมเนียมและรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่ายลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ�มขึ�น
รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับจากดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17,972,754

15,300,659

15,366,412

13,146,547

(298,475)
1,454,016
4,741,233
749,626
(158,191)
(1,461)
(16,475)
139,830
(30,852)
(23,783)
370
132,867
26,551
(287,951)
(231,467)
(10,080)
584,546
24,743,058
(30,879,372)
(410,689)
43,587,280
(13,717,725)
(1,450,065)

(199,874)
1,565,248
6,243,714
670,798
378,502
(65,057)
(202,207)
16,194
10,693
(5,436)
(735)
13,561
348
1,455,894
35,051
139,931
(170,182)
(28,358)
145,776
25,304,520
(29,788,228)
(464,413)
41,277,382
(12,360,712)
(1,102,869)

1,371,680
4,464,916
721,723
(149,496)
(1,494)
(15,238)
53,940
(5,336)
(23,616)
267
132,867
20,330
(56,956)
(231,467)
(10,080)
569,000
22,207,452
(28,215,899)
(3,111,994)
40,239,040
(13,489,910)
(429,426)

1,483,021
5,934,973
643,360
389,580
(102,976)
(176,746)
(3,400)
2,865
(5,436)
(735)
14,926
1,455,894
25,831
220,981
(170,182)
(28,358)
147,734
22,977,879
(27,527,268)
(2,838,259)
38,288,334
(12,163,949)
(238,195)

21,872,487

22,865,680

17,199,263

18,498,542

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี�จากการซื�อขายหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
หนี�สินตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี�จากการซื�อขายหลักทรัพย์
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
หนี�สินอื�น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อการลงทุนลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากดอกเบี�ยของเงินลงทุน
เงินสดรับปันผล
เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(2,853,237)
(4,972,814)
1,230,119
(53,302,612)
6,241,949
385,034
(243,226)

(47,351,560)
(2,320,459)
1,111,356
(33,546,069)
5,627,179
(2,000,917)
488,542

(612,333)
(5,610,817)
1,232,992
(44,596,085)
5,520,504
(1,056,760)
(387,146)

(47,273,212)
(2,215,790)
1,112,209
(24,680,242)
4,803,224
(33,771)
(115,303)

35,882,472
(10,300,576)
(825,491)
(1,444,263)
(799,678)
254,025
(427,987)
(9,303,798)

39,721,462
16,456,575
2,231
(1,744,879)
(48,268)
538,618
2,815,787
2,615,278

36,137,901
(13,675,855)
(825,491)
(1,445,724)
715,293
(390,504)
(7,794,762)

39,999,839
13,520,032
2,231
(1,747,837)
(956,290)
1,280,622
2,194,254

10,346,326
29,026
2,866,568
410,519
(266,710)
52,771
(246,226)
13,192,274

10,271,390
366,060
3,782,104
464,393
(419,357)
12,781
(282,307)
14,195,064

9,853,494
29,026
2,756,030
2,466,994
(236,555)
50,145
(204,970)
14,714,164

11,890,167
366,060
3,684,714
2,838,259
(381,748)
8,444
(241,108)
18,164,788

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืม
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายดอกเบี�ยเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที�มิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี�เพื�อชําระหนี�
เจ้าหนี�จากการซื�อทรัพย์สิน
หนี�สูญตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

14,520,202
(10,748,711)
(1,681,969)
(6,246,808)
(165,155)
(4,322,441)
(433,965)
11,452,983
11,019,018

12,723,572
(22,824,701)
(2,208,904)
(4,851,890)
(272,433)
(17,434,356)
(624,014)
12,076,997
11,452,983

(1,105,500)
(6,246,808)
(7,352,308)
(432,906)
11,444,929
11,012,023

(14,516,969)
(1,617,481)
(4,851,890)
(20,986,340)
(627,298)
12,072,227
11,444,929

6,046,732
83,559
5,672,936

4,793,307
33,680
7,672,186

5,494,271
77,820
5,533,087

4,283,733
32,833
6,219,709

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรื อ “ธนาคาร”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตาม
กฎหมายไทย และมีบริ ษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ (ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่า “บริ ษทั ใหญ่”) โดยถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 50.96 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
และมี Scotia Netherlands Holdings B.V. ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์ แลนด์ ถือหุ น้ ในธนาคารในอัตรา
ร้อยละ 49.00 ธนาคารมีที่อยูท่ ี่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ และมีสาขาจํานวน 512 สาขา (2560: 523 สาขา)
บริ ษทั ย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าสิ นทรัพย์
แบบลีสซิ่งและเช่าซื้อ ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการจัดการกองทุน และอื่น ๆ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงิน
ได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของประกาศ ธปท. เรื่ อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิ ชย์และบริ ษทั โฮลดิ้งที่เป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ธนาคารใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของธนาคารและบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้

อัตราร้อยละของการถือหุน้

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ย่อยที่ธนาคารถือหุน้ โดยตรง
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
บริ ษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
บริ ษทั ธนชาตกรุ๊ ป ลีสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
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ธุรกิจหลักทรัพย์
ประกันภัย
จัดการลงทุน
นายหน้าประกัน
ธุรกิจเช่าซื้อ
บริ การ
ให้บริ การฝึ กอบรม

2561
100.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2560
100.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเภทธุรกิจ
บริ หารสิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
บริ การ
ธุรกิจเช่าซื้ อและลิสซิ่ ง

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยที่ธนาคารถือหุน้ โดยอ้อม
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ลีซซิ่ง จํากัด (1)

นายหน้าประกันวินาศภัย
อยูร่ ะหว่างชําระบัญชี

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2561
2560
100.00
100.00
100.00
65.18

100.00
65.18

65.18
-

100.00

(1) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริ ษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ ง จํากัด ได้ จ่ายคื นทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นทั้งหมดแล้ ว และได้ จดทะเบียน
เสร็ จการชําระบัญชี กับกระทรวงพาณิ ชย์ แล้ วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ข)

มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ร วมและรายได้จ ากการดํา เนิ น งานสุ ท ธิ ข องบริ ษ ทั ย่อ ยที่ มี ส าระสํา คัญ ซึ่ งรวมอยู่ใ น
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี หลังหัก
รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญมีดงั นี้
สิ นทรัพย์รวม
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ที เอส จํากัด
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

2561
47,124
2,066
13,742
8,702

2560
39,019
2,528
12,784
11,447

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการดําเนินงานสุ ทธิ
สําหรับปี
2561
2560
2,899
2,378
120
178
3,299
3,291
1,645
1,762

ค)

ธนาคารจะถื อว่ามีการควบคุมกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากธนาคารมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิ จกรรมที่ส่ง
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ง)

ธนาคารจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่ธนาคารมีอาํ นาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่ธนาคารสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

จ)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกัน
กับธนาคาร และในกรณี ที่ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ธนาคารได้ปรับปรุ งผลกระทบแล้ว

ฉ)

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงิน
รวมนี้ แล้ว เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชี ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ตดั กับส่ วนของเจ้าของของ
บริ ษทั ย่อยแล้ว

ช)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือจํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็นของธนาคาร และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและส่ วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 ธนาคารจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มีร อบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าว ส่ วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)
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เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรั บการรั บรู ้
รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม
นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ที่จ ะมี ผ ลบัง คับ ใช้ สํ า หรั บ งบการเงิน ที่มี ร อบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของธนาคารและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม
นํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ก)

ดอกเบี้ยและส่ วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่คา้ งชําระ รายได้ตามสัญญา
เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective interest method)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างสําหรับเงินให้สินเชื่อที่ผดิ นัดชําระเงินต้น
หรื อดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับที่
เคยบันทึกบัญชี เป็ นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตาม
เกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ที่คา้ งเกินกําหนดชําระดังกล่าวแล้ว
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ตามเกณฑ์
คงค้าง โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญา ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ที่ อ ยู่ระหว่างการติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขการปรั บโครงสร้ างหนี้ ใหม่ ซึ่ งจะรั บรู ้ เป็ นรายได้
ดอกเบี้ยตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
สามเดือนหรื อสามงวดการชําระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ธนาคารและบริ ษัท ย่ อ ยรั บ รู ้ ร ายได้ด อกเบี้ ย จากลู ก หนี้ ที่ รั บ ซื้ อ หรื อรั บ โอน โดยคํา นวณหาอัต รา
ผลตอบแทนที่ใช้กาํ หนดราคาทุนของลูกหนี้ ท้ งั กลุ่ม (Yield) คูณด้วยราคาตามบัญชีใหม่ (ราคาทุนที่ซ้ื อ)
ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับลูกหนี้ที่มีการจ่ายชําระในระหว่างปี โดยจะรับรู ้เป็ นรายได้ดอกเบี้ยในจํานวนที่
ไม่สูงกว่าจํานวนเงินที่ได้รับชําระจากลูกหนี้ และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จะรับรู ้รายได้
ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ที่รับซื้ อหรื อรับโอนตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งสําหรับลูกหนี้ ที่มีการจ่ายชําระใน
ระหว่างปี
ในกรณี ที่ดอกเบี้ยหรื อส่ วนลดได้คิดรวมอยูใ่ นตัว๋ เงินหรื อเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรื อส่ วนลดดังกล่าว
จะบันทึ ก เป็ นรายได้ร อตัด บัญชี และตัด จําหน่ ายเป็ นรายได้เ ฉลี่ ย เท่ า ๆ กัน ตลอดอายุของตัว๋ เงิ น หรื อ
ระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้นหรื อตามสัดส่ วนของหนี้ที่ได้รับชําระ
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรับล่วงหน้าแสดงถึงส่ วนลดดอกเบี้ยที่ตวั แทนจําหน่ายรถยนต์ให้กบั ลูกค้า ซึ่ งจะ
ทยอยรับรู ้รายได้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ

ข)

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือเป็ น
รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ค)

ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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ง)

ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อโดยคํานวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง บริ ษทั ย่อยหยุด
รับรู ้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ สําหรับเงินให้สินเชื่อรายที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

จ)

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ถือเป็นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิด
รายการ

ฉ)

ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารถื อ เป็ นรายได้ต ามเกณฑ์ค งค้า ง ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ธ นาคารและบริ ษ ทั ย่อ ยให้
โปรแกรมสิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้า ธนาคารและบริ ษ ทั ย่อ ยจะต้อ งปั น ส่ ว นสิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้รั บ จากการ
ให้บริ การดังกล่าวในแต่ละคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็ นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่ งบันทึกเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของบัญชี “หนี้ สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายได้ในส่ วน
ของกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ พิเศษดังกล่าว และธนาคารและบริ ษทั
ย่อยได้ปฏิบตั ิตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้นแล้ว

ช)

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยต่อรับ หัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่ งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุ งด้วยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ ย ประกัน ภัย รั บ โดยตรงจากผูเ้ อาประกัน ภัย ถื อ เป็ นรายได้ต ามวัน ที่ ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ใ นกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็ นรายการรับล่วงหน้า และจะ
ทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัยต่อจาก
บริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ

4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยูใ่ นตัว๋ เงินจ่ายแล้ว ดอกเบี้ย
นั้นจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัว๋
เงินนั้น
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ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากรแสตมป์ ) จะ
ปั นส่ วนทยอยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
เพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้ อ/เช่าการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรก

ค)

ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรั พย์
ดังกล่าวบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะรับรู ้ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ธนาคารและบริ ษทั ย่อย
ตัดบัญชี ส่วนเกิ น/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจํานวนที่ตดั จําหน่ าย/รั บรู ้ น้ ี จะ
แสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทย หรื อตลาดอื่น หรื ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสม
แล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทัว่ ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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เมื่อมีการจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ในกรณี ที่มีการจําหน่ายเงินลงทุน เพียงบางส่ วน
ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ รี่ ับโอนและค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในลูกหนี้ ที่รับโอนแสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้ อสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ลูกหนี้ที่รับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้
ดังกล่าวไปเป็ นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือ
ตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน ณ วันโอนหรื อ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ ที่รับโอนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม โดยอ้างอิงจากมูลค่าหลักประกัน
4.5 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยนี้ จะ
บันทึกเงิ นลงทุนเริ่ มแรกในราคาทุนแล้วปรั บด้วยส่ วนได้เสี ยที่เกิ ดจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมตาม
อัตราส่ วนการลงทุน
4.6 เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงิน
ต้นรวมดอกเบี้ย รายได้รอตัดบัญชี และส่ วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่ อที่ยงั ไม่รับรู ้ เป็ นรายได้แสดงเป็ น
รายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุ ทธิ จาก
ยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์
ที่ซ้ือนั้นมาวางเป็ นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่
เงิ นที่นาํ ไปวางเป็ นประกันกับเจ้าหนี้ หุ้นยืมหรื อศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ และรวมถึ งลูกหนี้ อื่น เช่ น ลูกหนี้ ซ้ื อ
หลัก ทรั พ ย์ด้ว ยเงิ น สดที่ ไ ม่ ส ามารถชํา ระเงิ น ได้ภ ายในระยะเวลาที่ ก ํา หนด ลู ก หนี้ ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งดํา เนิ น คดี
ประนอมหนี้ หรื อผ่อนชําระ และสําหรับลูกหนี้ ที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดแสดงไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้
จากการซื้อขายหลักทรัพย์”
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4.7 ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ก)

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงิ นให้
สิ นเชื่ อตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย ธปท. และปรับปรุ งเพิ่มด้วยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี้ จากประสบการณ์ ใ นการพิ จ ารณา
ความเสี่ ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่าย
ในระหว่างปี
สําหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ (ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่ วนบุคคลของธนาคาร) ที่จดั ชั้นเป็ นหนี้ปกติ
(รวมลูกหนี้ที่ผา่ นการปรับโครงสร้างหนี้) และจัดชั้นเป็ นหนี้กล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยกัน
สํารองในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้ เงินต้นคงค้าง (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
หลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยกันเงินสํารองในอัตราร้อยละ
100 สําหรับส่ วนต่างระหว่างยอดหนี้ ตามบัญชี กบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจาก
ลูกหนี้ หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ ายหลักประกัน โดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจําหน่ ายหลักประกันได้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งนี้ สําหรับ
ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพที่ เ ป็ นลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ หรื อลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น จะถื อ ว่ า ไม่ มี
หลักประกัน
และสํา หรั บ ลู ก หนี้ ต ามสัญ ญาเช่ า ซื้ อ ส่ ว นบุ ค คลของธนาคาร ธนาคารกัน เงิ น สํา รองเป็ นกลุ่ ม ลู ก หนี้
(Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ ยงลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลขาดทุน
จากประสบการณ์ในอดี ต ซึ่ งคํานวณจากค่าความน่ าจะเป็ นที่ลูกหนี้ จะผิดนัดชําระหนี้ (Probability of
default) และร้อยละของความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ ต่อยอดหนี้ (Loss given
default) นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณากันสํารองเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงผลสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ อาจมี ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ของลูกหนี้ โดยค่าตัวแปรและ
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคํานวณนี้ได้มีการสอบทานรายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอย่าง
สมํ่าเสมอ
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ข)

บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย
โดยพิจารณาความเสี่ ยงในการเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญเมื่อหนี้ น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาสได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยถือ
พื้นฐานการจัดชั้นหนี้และตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย ก.ล.ต.

ค)

บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิจให้เช่าซื้ อและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละของยอด
ลูกหนี้ที่คา้ งชําระสุ ทธิ จากรายได้ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนคงค้างเป็ นเกณฑ์ (อ้างอิง
จากหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ของ ธปท.) โดยลูกหนี้ที่คา้ งชําระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญจากยอดหนี้เงินต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ที่คา้ งชําระเกินกว่า 3 เดือนจะ
พิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญโดยไม่หกั หลักประกัน
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ง)

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ ง
พิจารณาจากสถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบการเงิน

จ)

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะตัดจําหน่ายลูกหนี้ ออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้
ได้ โดยการตัดจําหน่ายลูกหนี้เป็ นหนี้สูญและหนี้สูญที่ได้รับคืนจะนําไปลดหรื อเพิ่มค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

4.8 การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ในกรณี ที่เป็ นการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ ธนาคาร
และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้โดยคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่ในตลาดที่ใช้
เป็ นฐานในการเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่คาํ นวณได้ที่
ตํ่ากว่ายอดหนี้ คงค้างตามบัญชี เดิ มจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรั บมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี้ และถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ และ
จะทบทวนค่าเผือ่ การปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ และปรับปรุ งค่าเผือ่ การปรับมูลค่ากับบัญชีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ในกรณี ที่เป็ นการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการรับโอนสิ นทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ย ธนาคารและบริ ษทั ย่อย
จะบันทึกบัญชี สินทรัพย์หรื อส่ วนได้เสี ยที่รับโอนมาเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
(ซึ่ งอิงตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินภายในหรื อผูป้ ระเมินอิสระภายนอก) แต่ไม่เกินยอดหนี้ คงค้างตามสิ ทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย (รวมดอกเบี้ยค้างรับที่หยุดรับรู ้ รายได้จนถึงวันปรับโครงสร้ างหนี้ ) ส่ วนเกิ นของมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มากกว่ามูลหนี้คงค้างตามบัญชีจะรับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ หรื อดอกเบี้ย
รับในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแล้วแต่กรณี
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรื อดอกเบี้ยที่บนั ทึกในบัญชีจะรับรู ้เป็นขาดทุนใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้
4.9 การรับรู้ และตัดบัญชีสินทรัพย์ ของลูกค้ า
บริ ษทั ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั ย่อยเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญั ชี เงินสดและบัญชี เครดิ ต
บาลานซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้าวางเป็นประกันเพื่อการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
บริ ษทั ย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบการเงิน บริ ษทั ย่อยจะตัดรายการดังกล่าวในส่ วนที่ไม่มีภาระ
คํ้าประกันออกทั้งด้านสิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์ที่เป็ นของบริ ษทั ย่อยเท่านั้น
4.10 ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ซึ่ งอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหนี้
คงค้างตามสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย) หรื อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ซึ่ งมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนอ้างอิงตามราคาประเมินล่าสุ ดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับปรุ งเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑ์ของ ธปท. ประกอบกับการพิจารณาประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน
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กําไรจากการจําหน่ ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้ เป็ นรายได้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเมื่อขาย ยกเว้นการขายโดยการให้ผซู ้ ้ื อกูย้ มื เงิน กําไรจะรับรู ้ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย ธปท. ขาดทุน
จากการจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
4.11 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ก)

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรั พย์มา หลังจากนั้น
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมิ นราคาที่ ดินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ และแสดงสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้ง
คราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั นี้
- ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึ กราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้ จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้
ราคาที่ลดลงในส่ วนกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้ เป็ นรายได้ไม่
เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
- ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนกําไรหรื อ
ขาดทุ น อย่า งไรก็ ต าม หากสิ น ทรั พ ย์น้ ัน เคยมี ก ารตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น และยัง มี ย อดคงค้า งของบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของเจ้าของ ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นในจํานวนที่ไม่เกิ นยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี
ราคาสิ นทรัพย์”

ข)

สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา

ค)

อาคารและอุ ปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี )
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
อาคาร

-

20 - 30 ปี

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

-

5 - 10

ปี

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์

-

3 - 10

ปี

ยานพาหนะ

-

5

ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ง)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ าย ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ (ผลต่าง
ระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

จ)

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง

4.12 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนและค่ าตัดจําหน่ าย
ธนาคารบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่ประเมิน ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิ จ และสําหรั บสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่ นบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกตามราคาทุน
ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั อาจ
เกิดการด้อยค่า ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายและค่าเผือ่ การด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จาํ กัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี
ไม่มีการตัดจําหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา
4.13 สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม โดยตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
4.14 การรวมธุรกิจและค่ าความนิยม
การรวมธุรกิจบันทึกตามวิธีซ้ือ
ธนาคารบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่าส่ วนได้
เสี ยในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา ค่าความนิ ยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
4.15 ลูกหนี/้ เจ้ าหนีส้ ํ านักหักบัญชี
ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ สาํ นักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ สํานักหักบัญชี ที่เกิดจากการชําระราคาซื้ อขาย
หลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ รวมถึ งเงิ นที่ได้นาํ ไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชี ในการทํา
ธุรกรรมอนุพนั ธ์
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4.16 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
บริ ษ ทั ย่อ ยจัด ประเภทของสัญ ญาประกัน ภัย และสัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ โดยการพิ จ ารณาลัก ษณะของสัญ ญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่ งผูร้ ับประกันภัย รับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญ
จากคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยหาก
เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตอัน ไม่ แ น่ น อนที่ ร ะบุ ไ ว้ (เหตุ ก ารณ์ ที่เ อาประกันภัย ) เกิ ดผลกระทบในทางลบต่ อ ผูเ้ อา
ประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญหรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจาก
จํานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตาม
สัญ ญาหากไม่ มี ส ถานการณ์ ที่รับประกัน ภัย เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง หากไม่ เข้า เงื่ อ นไขดัง กล่ าวข้า งต้น บริ ษ ทั ย่อ ยจะจัด
ประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่ งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมาย
เป็ นสั ญ ญาประกัน ภัย และทํา ให้ ผูร้ ั บ ประกัน ภัย มี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ท าํ ให้ ผูร้ ั บ ประกัน ภัย มี
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่สาํ คัญ ความเสี่ ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ย่อยจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาหากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยตลอดไป
จนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทําให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็ นสัญญา
การลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ ยง
ด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
4.17 หลักทรัพย์ ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารมีการทําสัญญาซื้ อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรื อมีการทําสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมี
สัญญาซื้ อคืน โดยมีกาํ หนดวัน เวลา และราคาที่แน่ นอนในอนาคต โดยจํานวนเงินที่จ่ายสําหรับหลักทรัพย์ซ้ื อ
โดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรื อเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้
แล้วแต่คู่สัญญา โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนถือเป็ นหลักประกันการกูย้ มื ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมี
สัญญาซื้ อคืนแสดงเป็นส่ วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยจํานวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาซื้อคืนถือเป็ นหลักประกัน
4.18 เบีย้ ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับ โดยบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
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4.19 สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นจากการประกันภัย
ก)

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ (ค่าสิ นไหมทดแทนค้าง
รับ และรายการค้างรับอื่น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ) เงินมัดจําที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ และสํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
โดยสํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามสัดส่ วนของการประกันภัยต่อ
ของสํารองเบี้ยประกันภัยและสํารองค่าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย

ข)

หนี้สินจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจําที่บริ ษทั ย่อย
ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่งเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ

4.20 เงินสํ ารองเบีย้ ประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ด
ก)

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี้ยประกันภัยรั บก่ อนการเอาประกันภัยต่อด้วย
วิธีการ ดังนี้
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที่ยว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง ตลอด
ระยะเวลาที่บริ ษทั ย่อยยังคงให้ความคุม้ ครองแก่
ผูเ้ อาประกันภัย

การประกันภัยอื่น

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เอาประกันภัยต่อ คํานวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ ายจากการเอา
ประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ ยงจากการประกันภัยให้
บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์
ข)

สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
บริ ษทั ย่อยจะคํานวณสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด (Unexpired Risk Reserve) ซึ่ งเป็ นจํานวนเงินที่
บริ ษทั ย่อยจัดสรรไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผล
บัง คับ อยู่ ซึ่ ง คํา นวณโดยวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยใช้ก ารประมาณการที่ ดี ที่สุ ด ของค่ า
สิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ย่อยจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับ
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่าสํารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั
ไม่สิ้นสุ ดในงบการเงิน
4.21 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ ายจากการประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการ
แจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ย่อย มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้ทราบ
(Incurred but not reported claims - IBNR) ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสู ญเสี ย
ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในงบการเงิน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่บริ ษทั ย่อยได้รับรายงานแล้วและยัง
ไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
4.22 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนให้กบั ธนาคารและบริ ษทั ย่อยใน
ฐานะผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ นด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุ นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรั พย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ยงั คงอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า
4.23 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยเข้าทํารายการเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อบริ หารความเสี่ ยง
ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ตราสารอนุพนั ธ์ที่ทาํ ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้าบันทึกเป็ นรายการนอกงบการเงิน ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสัญ ญาเป็ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ในงบกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ โดยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาซื้ อขายในตลาด หรื อในกรณี ที่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอ้างอิงราคา
ตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะคํานวณโดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาดปรับด้วยค่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของคู่สัญญา
แต่ละราย
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ตราสารอนุ พนั ธ์อื่น (สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน) ที่มิได้มีไว้เพื่อค้าจะบันทึกเป็ นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าด้วย
วิธีคงค้าง โดยองค์ประกอบที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ในลักษณะ
เดียวกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง โดยกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และองค์ประกอบที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยจะ
ถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างเช่ นเดี ยวกับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ถูกป้ องกันความเสี่ ยง คือถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ดอกเบี้ยรับหรื อดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนแสดงสุ ทธิ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
4.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมธนาคารและบริ ษทั ย่อย หรื อถูก
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับธนาคารและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุ มการดําเนิ นงานของธนาคารและ
บริ ษทั ย่อย
4.25 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของธนาคาร
และบริ ษทั ย่อยด้อยค่าลงหรื อไม่ และหากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะประเมินการด้อยค่า
และรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการ
ขาย หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหักด้วยต้นทุนใน
การจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลด
กระแสเงิ นสดดังกล่ าวเป็ นมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อนภาษีที่สะท้อนถึ งการประเมิ นความเสี่ ยงใน
สภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณา
อยู่
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิ ยม มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในปี ก่อนได้หมดไปหรื อลดลง ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน และจะกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ รั บ รู ้ ใ นปี ก่ อ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในปี ก่อน ๆ ธนาคาร
และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
4.26 หุ้นกู้อนุพนั ธ์
หุ ้นกูอ้ นุ พนั ธ์เป็ นหุ ้นกูท้ ี่บริ ษทั ย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยออกจําหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ดงั กล่าวมีการอ้างอิงกับราคาหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ ้นกูแ้ สดงด้วยราคาทุนที่ขายปรับด้วยส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าของหุ ้นกูท้ ี่ตดั จําหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ ง
จํานวนที่ตดั จําหน่ายนี้จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
อนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใต้บญั ชี สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจําลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด
โดยคํานึ งถึ งข้อมูลความสัมพันธ์ของสภาพคล่ อง เงิ นปั นผล อัตราดอกเบี้ ย ราคาของสิ นค้าอ้างอิ ง และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นค้าอ้างอิง
4.27 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่ งได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและวันลาพักร้อนเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
ธนาคาร บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย เงินที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

ค)
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ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
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ธนาคารและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้ทาํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.28 เงินตราต่ างประเทศ
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนิ นงานของธนาคารและบริ ษทั ย่อย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่า
ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่
เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศ และภาระผูกพันที่มียอดคงเหลือ
ณ วันที่ในงบการเงินได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ ขายและเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นรวมอยู่ใ นการคํา นวณผลการ
ดําเนินงาน
4.29 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าธนาคารและบริ ษทั
ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
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ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ หากภาษีที่เกิ ดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
4.30 ประมาณการหนีส้ ิ น
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดี ต ได้เ กิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่ า ธนาคารและบริ ษ ทั ย่อ ยจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.31 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้แก่ผอู ้ ื่น
โดยเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด (market participants) ณ วันที่วดั มูลค่า
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีตลาด
ซื้ อขายคล่องรองรับ แต่กรณี ที่ไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิน
มูลค่าที่ใช้อย่างแพร่ หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจําลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยใช้ในการวัดมูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้
ระดับ 1 ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินนั้น เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับกระแสเงิ น
ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้ อาจส่ งผลกระทบต่ อ
จํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อ ข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ มีดงั นี้
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5.1 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
5.2 ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของเงินให้ สินเชื่อและค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในลูกหนี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื่อและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของ
เงินให้สินเชื่ อจากความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ของ ธปท. หรื อ ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหา
ในการจ่ายชําระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ความน่าจะเป็ นของการ
ผิดนัดชําระหนี้ มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ
5.3 ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงิน
ลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ซึ่ งการที่จะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่น้ นั
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.4 การประเมินกองทุนเพือ่ การลงทุนตามนิยามของกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
ในการประเมินว่ากองทุนที่บริ ษทั ย่อยรับหน้าที่บริ หารจัดการเข้านิ ยามการเป็ นกิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัว
หรื อไม่ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินสิ ทธิ ของบุคคลอื่นในการออกเสี ยง และสิ ทธิ อื่นใดที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทุนจากบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั อื่น สิ ทธิ ในการเลิก
กองทุน หรื อสิ ทธิในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อประเมินว่าสิ ทธิดงั กล่าวถือเป็ นปั จจัยหลักในการกําหนดว่าใคร
เป็ นผูค้ วบคุมกองทุนหรื อไม่
5.5 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ใน
ตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร
ที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
5.6 ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของทรัพย์ สินรอการขาย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณาตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ ธปท.
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุ ด
ของทรัพย์สิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพย์สิน
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5.7 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ซึ่ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณ
การบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อฝ่ ายบริ หาร
พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้น และจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.8 ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากสิ นทรัพย์หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดนั้น ๆ ซึ่ งประมาณการกระแสเงิ นสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิด
ลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง
5.9 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ไม่ ได้ใช้เมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษีใน
อนาคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์จ ากผลแตกต่ า งชั่ว คราวและขาดทุ น นั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ ง
ประมาณการว่าธนาคารและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.10 สั ญญาเช่ าการเงิน/สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.11 เงินสํ ารองประกันภัย
เงินสํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่
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5.12 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ย่อยต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานความเสี ยหายแล้ว
และส่ วนของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่ งต้องใช้
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่ งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การ
จ่ ายชําระค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี่ ย จํานวนครั้ งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การ
ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุดในขณะนั้น
5.13 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตราการมรณะ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ใน
สภาวะปัจจุบนั
5.14 คดีฟ้องร้ องและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย และจากหนี้ สินที่ อาจจะ
เกิ ดขึ้นจากการรับโอนกิ จการและการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมิ นผลของรายการดังกล่ าว ซึ่ งในกรณี ที่ฝ่ายบริ หารเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจะไม่บนั ทึ ก
ประมาณการหนี้สินจากกรณี ดงั กล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

6.

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์ )
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

2561
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

6,634
408
850

32,385
39,150
16,567

รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

7,892
-

รวมในประเทศ

7,892

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

6,634
32,793
39,150
17,417

5,434
344
1
798

800
23,058
36,890
17,997

6,234
23,402
36,891
18,795

88,102
38
(160)

95,994
38
(160)

6,577
-

78,745
21
(3)
(244)

85,322
21
(3)
(244)

87,980

95,872

6,577

78,519

85,096
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560

2561
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
อื่น ๆ

1,307
70
289

30
-

รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ

1,666
-

รวมต่ างประเทศ
รวม

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

1,337
70
289

1,397
45
283

7,794
-

9,191
45
283

30
-

1,696
-

1,725
-

7,794
36

9,519
36

1,666

30

1,696

1,725

7,830

9,555

9,558

88,010

97,568

8,302

86,349

94,651

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
อื่น ๆ
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมต่ างประเทศ
รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

6,634
233
2,300
9,167
(15)
9,152

30,475
37,500
16,567
84,542
27
(160)
84,409

1,307
70
289
1,666
1,666
10,818

30
30
30
84,439

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

6,634
30,708
37,500
18,867
93,709
27
(175)
93,561

5,433
202
3,518
9,153
(27)
9,126

800
21,827
35,500
17,997
76,124
19
(3)
(244)
75,896

6,233
22,029
35,500
21,515
85,277
19
(3)
(271)
85,022

1,337
70
289
1,696
1,696
95,257

1,397
45
283
1,725
1,725
10,851

7,794
7,794
36
7,830
83,726

9,191
45
283
9,519
36
9,555
94,577

รวม

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงินจํานวน 1,450 ล้านบาท ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ (2560: 2,720 ล้านบาท)
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7.

ตราสารอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า และการ
ปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) แบ่งตามประเภท
ความเสี่ ยงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลีย่ น
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคาร
อัตราดอกเบีย้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคาร
อัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคาร
อืน่ ๆ
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
รวม

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

งบการเงินรวม

จํานวนเงิน
ตามสัญญา*

2560
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

460
2

527
-

78,516
137

530
128

585
32

85,137
9,592

1,144
-

1,128
-

282,096
21,530

1,848
-

1,785
-

271,684
20,530

111
284

104
334

5,014
17,426

139
243

138
325

7,931
10,425

4
2,005

4
2,097

1,216
405,935

1
2,889

3
2,868

2,303
407,602

* เปิ ดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีภาระต้องจ่ายชําระ

ประเภทความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลีย่ น
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคาร
อัตราดอกเบีย้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคาร
อัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคาร
รวม

จํานวนเงิน
ตามสัญญา*

(หน่วย: ล้านบาท)

2561
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนเงิน
ตามสัญญา*

2560
มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง
สิ นทรัพย์
หนี้สิน

จํานวนเงิน
ตามสัญญา*

460
2

527
-

78,516
137

530
128

585
32

85,137
9,592

1,144
-

1,128
-

282,096
21,530

1,848
-

1,785
-

271,684
20,530

111
284
2,001

104
334
2,093

5,014
17,426
404,719

139
243
2,888

138
325
2,865

7,931
10,425
405,299

* เปิ ดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารมีภาระต้องจ่ายชําระ
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ตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (บัญชี เพื่อการธนาคาร) เป็ นภาระผูกพันตามสัญญาล่วงหน้าที่มิได้มีไว้
เพื่อค้า ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีคงค้าง โดยผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี แสดงเป็ นสิ นทรัพย์ตรา
สารอนุพนั ธ์/หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ สําหรับดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่ายตามสัญญาจะบันทึกเป็ นดอกเบี้ยค้างรับใน
ส่ วนของสิ นทรัพย์อื่นหรื อดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สัดส่ วนการทําธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้าแบ่งตามประเภทคู่สัญญา โดย
พิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา เป็ นดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
93.83
93.91
6.17
6.09
100.00
100.00

งบการเงินรวม
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
93.52
93.32
6.48
6.68
100.00
100.00

คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
บุคคลภายนอก
รวม

8.

เงินลงทุน

8.1

จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย ยุติธรรม ตัดจําหน่าย ยุติธรรม ตัดจําหน่าย ยุติธรรม ตัดจําหน่าย ยุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
บวก (หัก): ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
สุ ทธิ
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12,300
693

12,317
694

9,119
232

9,127
232

12,300
693

12,317
694

9,119
263

9,127
263

1,079
14,072
(103)
13,969

958
13,969

1,749
11,100
(28)
11,072

1,713
11,072

12,993
18
13,011

13,011

9,382
8
9,390

9,390

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย ยุติธรรม ตัดจําหน่าย ยุติธรรม ตัดจําหน่าย ยุติธรรม ตัดจําหน่าย ยุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
บวก (หัก): ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
สุ ทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
เงินลงทุนทั่วไป
หน่วยลงทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ
รวมเงินลงทุน – สุ ทธิ

100,009
21,361
17,385

99,720
21,340
17,203

4,461
4,610
3
3
143,219 142,876
(343)
142,876
381
220
601

387
247
634

113,782
24,009
10,441

113,978
24,336
10,430

2,744
3,203
403
415
151,379 152,362
983
152,362
42
240
282

49
273
322

99,391
16,811
17,385

99,102
16,779
17,203

110,482
21,052
10,441

110,673
21,339
10,430

2,386
135,973
(676)
135,297

2,213
135,297

1,302
200
143,477
461
143,938

1,290
206
143,938

508
508

541
541

485
485

-

25

-

25

3,639

3,636

3,621

3,619

1
3,640
(8)
3,632
161,078

1
3,662
(10)
3,652
167,368

1
3,622
(8)
3,614
152,430

1
3,645
(10)
3,635
157,448

531
531
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8.2

จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
ครบกําหนด

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวม
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
รวมตราสารหนี้

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

5
5
5

53,927
1,865
55,792
6
55,798

46,075
14,962
17,385
78,422
(474)
77,948

5

338
30
368
56,166

40
40
77,988

2560
ครบกําหนด
เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

2 100,009
4,534 21,361
- 17,385
4,536 138,755
(24)
(492)
4,512 138,263

5
5
5

22,796
872
4,249
27,917
33
27,950

90,839
18,213
5,863
114,915
442
115,357

142
4,924
329
5,395
37
5,432

113,782
24,009
10,441
148,232
512
148,744

43
150
193
4,705

5

40
40
27,990

50
50
115,407

42
150
192
5,624

42
240
282
149,026

เกิน 5 ปี

รวม

381
220
601
138,864

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ครบกําหนด

2561
ครบกําหนด

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก (หัก): ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวม
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
รวมตราสารหนี้
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เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

5
5
5

53,478
701
54,179
3
54,182

45,908
11,660
17,385
74,953
(480)
74,473

5

54,182

270
270
74,743

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

- 99,391
4,450 16,811
- 17,385
4,450 133,587
(26)
(503)
4,424 133,084

5
5
5

20,833
670
4,249
25,752
32
25,784

89,644
15,622
5,863
111,129
404
111,533

4,760
329
5,089
31
5,120

110,482
21,052
10,441
141,975
467
142,442

238
238
4,662

5

13
13
25,797

73
73
111,606

399
399
5,519

485
485
142,927

เกิน 5 ปี

รวม

508
508
133,592

รวม

8.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ทธี่ นาคารและบริษทั ย่ อยถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของจํานวนหุ ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว แต่ไม่ได้เข้าข่ายเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จําแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1
1

งบการเงินรวม
2560

2561
การธนาคารและธุรกิจการเงิน

9.

1

1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งบันทึก
โดยวิธีราคาทุนประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
2561
2560

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ที เอส จํากัด
2,000
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,500
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
3,020
740
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
360
บริ ษทั ธนชาตกรุ๊ ป ลีสซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด
100
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
100
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วสิ จํากัด
10
บริ ษทั ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
6
บริ ษทั ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์
5
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม

1,695

2,000
1,500
2,416
740
360
100
100
10
6
5

1,708

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุน้
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)
ตามวิธีราคาทุน
2561
2560
2561
2560

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2561
2560

100
100
65.18
100
100
100
75
100
100
100

3.41

100
100
65.18
100
100
100
75
100
100
100

3.46

2,000
1,858
1,201
867
400
104
97
5
6
5

2,000
1,858
1,201
867
400
104
97
5
6
5

250
1,245
47
750
100
420
15

330
660
331
751
14
90
287
22

6,543
(5)
6,538

6,543
(5)
6,538

2,827

2,485

618
618
7,156

632
632
7,170

43
43
2,870

51
51
2,536
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ในเดือนพฤษภาคม 2561 ธนาคารได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จํานวน
1,290,700 หุ ้น ในราคา 29 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจํานวน 16 ล้านบาท ใน
งบการเงินรวม และ 15 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
9.2

รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

บริ ษทั

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนธนชาต จํากัด

9.3

สัดส่ วนที่ถือ
โดยส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
34.82
34.82
25.00

25.00

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยสะสม
2561
2560

เงินปั นผลจ่ายให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในระหว่างปี
2561
2560

กําไรที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
2561
2560

2,401

1,835

25

177

591

452

-

-

106

83

140

96

163

107

-

(1)

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม ซึ่ งเป็ นข้อมูลก่ อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (1)
2560
2561
47,252
39,160
40,357
33,889

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จํากัด
2561
2560
658
542
235
214

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรั บปรุ งด้ วยผลกระทบของนโยบายการบัญชี ที่แตกต่ างกัน

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดําเนินงานสุ ทธิ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
(1)
ธนชาต จํากัด
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
2560
2561
2560
2561
2,855
2,334
1,160
845
1,698
1,299
655
426
(1)
(2)
1,697
1,299
655
424

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรั บปรุ งด้ วยผลกระทบของนโยบายการบัญชี ที่แตกต่ างกัน
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สรุ ปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาต จํากัด
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)
2560
2561
2560
2561
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

9.4

(2,236)
(11)

(8,715)
(5)

888
(328)

413
(20)

2,246
(1)

8,724
4

(560)
-

(383)
10

ข้ อมูลกระแสเงินสดของบริษทั บริหารสิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นบริษทั ย่ อย
ข้อมูลกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ที เอส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของธนาคารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายและสิ นทรัพย์อื่นลดลง
ประมาณการหนี้ สินเพิ่มขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

123

108

(61)
(27)
(82)
82
(36)
(1)

(2)
(6)
1
(148)
148
(15)
86

278
275
1

333
347
(20)

7
560

(20)
726

(250)
(250)

(330)
(330)

310
586
896

396
190
586
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9.5 เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นรวมซึ่ งบันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย
ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้

ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว

บมจ. เอ็ม บี เค (ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมและบริ การ)

2561
1,695

2560
1,708

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
2561
9.90

2560
9.90

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

มูลค่าเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย

(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนแบ่ง
ส่ วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนการถือหุน้ ส่ วนแบ่งผลกําไร
เงินปันผลรับ ส่ วนแบ่งผลกําไร ในบริ ษทั ย่อยของ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
บริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี

2561
884

2560
891

2561
2,437

2560 2561 2560
2,258 125 123

884

891

2,437

2,258

125

123

2561
299

2560
200

299

200

2561
-

2560
41

-

41

2561

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกเงิ นลงทุนในบริ ษทั
เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เนื่องจากบริ ษทั ใหญ่ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีอิทธิพลต่อบริ ษทั ดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ
9.6 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ร่ วม
ก)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 และ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี เป็ นดังนี้
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายการอื่นในส่ วนทุนของบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ – สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ – สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
ค่าความนิยม
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจการในบริษัทร่ วม

30 กันยายน 2561 (1)
52,119
(27,201)
221
25,139
9.90
2,489
(323)
271
2,437

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรั บปรุ งด้ วยผลกระทบของนโยบายการบัญชี ที่แตกต่ างกัน
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(หน่วย : ล้านบาท)
30 กันยายน 2560 (1)
46,668
(23,830)
193
23,031
9.90
2,280
(296)
274
2,258

4

2560
76

4

76

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย : ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน (1)
2561
2560
12,688
10,351
3,020
1,864
76
1,060
3,096
2,924

รายได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรั บปรุ งด้ วยผลกระทบของนโยบายการบัญชี ที่แตกต่ างกัน

ส่ ว นแบ่ ง ผลกํา ไรตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั เอ็ม บี เค จํา กัด (มหาชน) คํา นวณจาก
งบการเงินที่มีวนั ที่แตกต่างจากของธนาคาร เนื่ องจากข้อจํากัดของข้อมูล แต่เป็ นงบการเงินที่มีช่วงเวลา
เท่ากันในทุก ๆ งวดตามหลักความสมํ่าเสมอ ดังนั้น ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของบริ ษทั ร่ วมที่นาํ มาคํานวณส่ วนได้เสี ยอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานแล้วของบริ ษทั
ร่ วมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 หลังปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีที่แตกต่าง
กันโดยฝ่ ายบริ หารของธนาคาร ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลกําไรสําหรับปี ดังกล่าวไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระสําคัญจากผลกําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ นการลดทุนจดทะเบียน จํานวน
13,037,000 หุ ้ น โดยมี ผ ลทํา ให้ ทุ น จดทะเบี ย นที่ อ อกและชํา ระแล้ว ลดลง 1,707,960,000 บาท เป็ น
1,694,923,000 บาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยใน
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 9.82 เป็นร้อยละ 9.90 ซึ่ งธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ดังกล่าวในส่ วนของกําไรสะสมจํานวน 14 ล้านบาท
ข)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2561
บมจ. เอ็ม บี เค

3,440

3,263

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,186

1,141
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10. เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ
10.1 จําแนกตามประเภทสิ นเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ มื
ตัว๋ เงินรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
1) เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสิ นเชื่อ
- รายกลุ่ม
2) เงินสํารองส่ วนเกิน
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ –
สุ ทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
2560
2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

16,370
272,137
38,390
486,588
2,167
181
(66,157)

16,668
262,029
56,178
425,948
1,710
153
(55,127)

16,370
269,987
39,419
432,787
1,540
181
(60,683)

16,668
259,202
57,747
381,032
1,166
153
(50,463)

749,676
645

707,559
589

699,601
646

665,505
589

750,321

708,148

700,247

666,094

(8,110)
(7,090)
(8,438)

(7,962)
(5,820)
(10,237)

(4,752)
(7,090)
(7,820)

(4,424)
(5,820)
(9,632)

(1)

(1)

(1)

(1)

726,682

684,128

680,584

646,217

3,791
31
3,822
(13)
3,809

4,101
15
4,116
(14)
4,102

-

-

730,491

688,230

680,584

646,217

10.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยู่ของลูกหนี้

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*
*

2561
ต่างประเทศ
4,538
1,370
5,908

ในประเทศ
741,979
5,519
92
747,590

รวม
741,979
10,057
1,462
753,498

ในประเทศ
695,860
8,555
161
704,576

2560
ต่างประเทศ
5,570
1,529
7,099

รวม
695,860
14,125
1,690
711,675

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*
*

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
ต่างประเทศ
4,538
1,370
5,908

ในประเทศ
688,082
5,519
92
693,693

รวม
688,082
10,057
1,462
699,601

ในประเทศ
649,690
8,555
161
658,406

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
ต่างประเทศ
5,570
1,529
7,099

รวม
649,690
14,125
1,690
665,505

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

10.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

ปกติ
6,495

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
69,123
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
การก่อสร้าง
46,427
การสาธารณูปโภคและบริ การ 52,444
การบริ โภคส่ วนบุคคล
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
97,621
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อเช่าซื้อ
343,579
อื่น ๆ
29,009
อื่น ๆ
11,066
*
รวม
655,764
*

งบการเงินรวม
2561
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน
กล่าวถึง ตํ่ากว่า
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
จะสูญ
14
37
10
26

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
6,582

บริ ษทั
ย่อยอื่น
-

งบการเงิน
รวม
6,582

222

570

517

3,842

74,274

365

74,639

138
110

202
285

41
142

1,545
928

48,353
53,909

62
128

48,415
54,037

1,126
25,510
615
15
27,750

1,506
1,433
565
4,598

852
1,422
187
3,171

1,862
694
675
152
9,724

102,967
372,638
31,051
11,233
701,007

55
3,822
47,996
63
52,491

103,022
3,822
420,634
31,114
11,233
753,498

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ
7,141

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
75,475
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
การก่อสร้าง
45,286
การสาธารณูปโภคและบริ การ 57,038
การบริ โภคส่ วนบุคคล
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
92,778
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อเช่าซื้อ
304,052
อื่น ๆ
27,259
อื่น ๆ
15,223
รวม*
624,252
*

งบการเงินรวม
2560
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน
กล่าวถึง ตํ่ากว่า
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย
จะสูญ
289
30
11
24

218

งบการเงิน
รวม
7,495

313

2,534

273

1,998

80,593

332

80,925

94
285

262
257

150
85

1,458
976

47,250
58,641

39
111

47,289
58,752

1,251
23,433
627
2

897
1,312
497
146

827
1,145
181
-

1,733
1,075
559
6

97,486
331,017
29,123
15,377

55
4,116
39,969
71
-

97,541
4,116
370,986
29,194
15,377

26,294

5,935

2,672

7,829

666,982

44,693

711,675

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่ วนบุคคล
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
เพื่อเช่าซื้อ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม*
*

รวม
7,495

บริ ษทั
ย่อยอื่น
-

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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ปกติ
6,462
69,099
46,416
52,145

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
14
202
138
110

97,582
343,216
29,005
12,094
656,019

1,112
25,475
611
15
27,677

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ตํ่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
37
10
547
517
190
36
253
139
1,490
1,431
551
4,499

847
1,420
184
3,153

(หน่วย: ล้านบาท)

สงสัย
จะสูญ
9
3,329
1,320
463

รวม
6,532
73,694
48,100
53,110

1,815
693
617
7
8,253

102,846
372,235
30,968
12,116
699,601

(หน่วย: ล้านบาท)

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
การบริ โภคส่ วนบุคคล
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
เพื่อเช่าซื้อ
อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม*
*

ปกติ
7,105
75,433
45,265
56,570

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
289
286
81
285

92,729
303,734
27,254
16,789
624,879

1,243
23,409
619
2
26,214

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ตํ่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
30
5
2,497
269
247
144
247
73
881
1,311
482
1
5,696

802
1,143
180
2,616

สงสัย
จะสูญ
12
1,155
1,192
483

รวม
7,441
79,640
46,929
57,658

1,682
1,074
496
6
6,100

97,337
330,671
29,031
16,798
665,505

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

10.4 สิ นเชื่อด้ อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อย (ที่ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจบริ หาร
สิ นทรัพย์) มีสินเชื่อด้อยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ ก.ล.ต. (หมายถึงเงินให้สินเชื่อที่จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย และสงสัยจะสู ญ) ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์

15,911
45
1,582

2560

14,417
14
2,019

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

15,905
-

14,412
-

เงิ นให้สินเชื่ อด้อยคุ ณภาพตามที่ กล่ าวไว้ขา้ งต้นไม่นับรวมเงิ นให้สินเชื่ อที่ คา้ งชําระที่ ได้มีการทําสัญญาปรั บ
โครงสร้างหนี้แล้ว และเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็ นลูกหนี้ช้ นั ปกติหรื อกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
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นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ มีเงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
21,891
21,389
-

งบการเงินรวม
2561
21,897
45

ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์

2560
21,394
14

บริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์จะรับรู ้รายได้จากเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์เงินสด
10.5 การปรับโครงสร้ างหนี้
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อย (ที่เป็ นบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์และบริ ษทั หลักทรัพย์) ได้ทาํ
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กบั ลูกหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รู ปแบบการปรับโครงสร้าง
2561
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
การโอนสิ นทรัพย์ และ/หรื อหุ น้ ทุน
และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
รวม
2560
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
การโอนสิ นทรัพย์ และ/หรื อหุ น้ ทุน
และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ชนิดของ
ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม
สิ นทรัพย์
จํานวนราย บัญชีก่อนการปรับ บัญชีหลังการปรับ
ที่จะรับโอน
(1)
(1)
ลูกหนี้
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ตามสัญญา
ล้านบาท
ล้านบาท
1,163

2,347

2,337

2
1,165

56
2,403

56
2,393

1,090

2,317

2,316

2
1,092

60
2,377

59
2,375

(1) แสดงด้ วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้ นบวกดอกเบีย้ ค้ างรั บ)
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มูลค่า
ของสิ นทรัพย์
ที่จะรับโอน
ตามสัญญา
ล้านบาท

ที่ดิน และ
สิ่ งปลูกสร้าง

64

ที่ดิน, สิ่ งปลูกสร้าง
และรถยนต์

49

รู ปแบบการปรับโครงสร้าง
2561
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
การโอนสิ นทรัพย์ และ/หรื อหุ น้ ทุน
และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
รวม
2560
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
การโอนสิ นทรัพย์ และ/หรื อหุ น้ ทุน
และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ชนิดของ
ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม
สิ นทรัพย์
จํานวนราย บัญชีก่อนการปรับ บัญชีหลังการปรับ
ที่จะรับโอน
(1)
(1)
ลูกหนี้
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ตามสัญญา
ล้านบาท
ล้านบาท
1,133

2,252

2,242

1
1,134

4
2,256

4
2,246

1,074

2,210

2,209

2
1,076

60
2,270

59
2,268

มูลค่า
ของสิ นทรัพย์
ที่จะรับโอน
ตามสัญญา
ล้านบาท

ที่ดิน และ
สิ่ งปลูกสร้าง

4

ที่ดิน, สิ่ งปลูกสร้าง
และรถยนต์

49

(1) แสดงด้ วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้ นบวกดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

ลูกหนี้ ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ในระหว่างปี 2561 และ 2560 มีระยะเวลาการ
ชําระหนี้ตามสัญญาโดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561

ระยะเวลา
ผิดนัดชําระแล้วภายหลังทําสัญญา
มีกาํ หนดชําระในปี
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

จํานวนรายลูกหนี้
375
278
203
210
37
62
1,165

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการ
ปรับโครงสร้างหนี้
ล้านบาท
796
645
263
420
132
137
2,393

2560

จํานวนรายลูกหนี้
398
262
264
121
20
27
1,092

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการ
ปรับโครงสร้างหนี้
ล้านบาท
1,016
850
204
193
52
60
2,375
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระยะเวลา
ผิดนัดชําระแล้วภายหลังทําสัญญา
มีกาํ หนดชําระในปี
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

2561
2560
ยอดคงเหลือตาม
ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการ
บัญชีหลังการ
จํานวนรายลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ จํานวนรายลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
ล้านบาท
ล้านบาท
375
796
397
1,013
256
543
253
779
197
234
263
202
208
416
119
189
36
120
17
25
62
137
27
60
1,134
2,246
1,076
2,268

ข้อมูลสําหรับปี 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้มีดงั นี้

ดอกเบี้ยที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้
ทรัพย์สินที่รับโอนจากลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
(สุ ทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญที่เคยกันไว้)

งบการเงินรวม
2561
2560
658
858
2,608
3,487
73
73
9

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
582
727
2,297
3,020
13
73
9

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อคงเหลือ (เงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับ) ที่
ได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งสิ้ นดังนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ที เอส จํากัด

ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้
จํานวนหนี้คงค้างสุ ทธิ
จํานวนราย
จํานวนหนี้คงค้าง
จากหลักประกัน
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
6,430
8,465
7,829
8,240
1,532
1,772
190
238
1,926
2,580
1,180
1,771

10.6 ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ/เช่ าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อย (ที่ประกอบธุ รกิจเช่าซื้ อและเช่าการเงิน) มีลูกหนี้
ภายใต้สัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่าซื้ อ/เช่าการเงินสําหรับรถยนต์ รถบรรทุก
และรถจักรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่
ตามที่ระบุในสัญญา
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ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลกู หนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ/เช่าการเงิน – สุ ทธิ
* รวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลกู หนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ/เช่าการเงิน – สุ ทธิ
* รวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลกู หนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
ตามสัญญา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ/เช่าการเงิน – สุ ทธิ
* รวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลกู หนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ/เช่าการเงิน – สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี *
116,687
324,323
47,745
488,755
(21,221)
(41,495)
(3,438)
(66,154)
422,601
95,466
282,828
44,307
(10,493)
412,108
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญา
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี *
113,895
287,236
26,527
427,658
(18,815)
(34,899)
(1,409)
(55,123)
372,535
95,080
252,337
25,118
(9,525)
363,010
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี *
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
113,836
284,140
36,351
434,327
(21,227)
(37,512)
(1,942)
(60,681)
373,646
92,609
246,628
34,409
(7,972)
365,674
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี *
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
111,117
244,760
26,321
382,198
(18,802)
(30,267)
(1,390)
(50,459)
331,739
92,315
214,493
24,931
(7,224)
324,515

* รวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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10.7 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน (บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์) มี
เงินให้สินเชื่อจัดชั้น และเงินสํารองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ดังนี้
(1)

ลูกหนี้จดั ชั้นปกติ
ลูกหนี้จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัย
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
2560
2561
656,396
624,828
27,759
26,304
4,602
5,938
3,171
2,672
7,829
9,724
701,652
667,571

งบการเงินรวม
ยอดสุ ทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2561
2560
437,436
416,556
25,868
23,844
2,359
2,977
1,947
1,490
3,959
3,651
471,569
448,518

เงินสํารองส่ วนเกินเผือ่ หนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2561
2560
4,127
3,310
2,438
2,336
1,617
2,219
1,155
823
3,562
3,013
12,899
8,218
21,117

11,701
10,017
21,718

(1) เฉพาะธนาคารและบริ ษทั ย่ อยที่ อยู่ภายใต้ การควบคุมของธปท. และหลังหั กรายการระหว่ างกัน
(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้จดั ชั้นปกติ
ลูกหนี้จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัย
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

เงินให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
2560
2561
656,652
625,455
27,686
26,224
4,503
5,699
3,153
2,616
6,100
8,253
666,094
700,247

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดสุ ทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2561
2560
438,168
417,646
25,861
23,829
2,333
2,785
1,947
1,484
2,921
2,381
471,230
448,125

เงินสํารองส่ วนเกินเผือ่ หนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้

รวม

ลูกหนี้จดั ชั้นปกติ
ลูกหนี้จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ลูกหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัย
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ

รายงานประจำ�ปี 2561

11,842
7,820
19,662

10,244
9,632
19,876

อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ร้อยละ)
เงินให้สินเชื่ออื่น
ลูกหนี้เช่าซื้ อส่ วนบุคคลเฉพาะของธนาคาร(2)
2560
2561
2560
2561
0.93
0.71
1
1
9.60
10.03
2
2
47.57
40.67
100
100
42.88
39.66
100
100
42.75
40.60
100
100

(2) อัตราร้ อยละดังกล่ าวเป็ นอัตราร้ อยละเฉลี่ยที่ ใช้ ในการตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
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ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
2561
2560
4,134
3,321
2,438
2,336
1,590
2,027
1,155
816
2,525
1,744

10.8 เงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีท้ มี่ ีปัญหา
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 เงิ น ให้สิ น เชื่ อ ของธนาคารและบริ ษ ทั ย่อ ย (ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ห าร
สิ นทรั พย์และธุ รกิ จเช่ าซื้ อและเช่ าการเงิ น) ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ได้รวมลูกหนี้ ที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ดังนี้
งบการเงินรวม

1. บริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์
2. บริ ษทั อื่นที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แต่มีผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้า
ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษทั ที่มีปัญหาในการชําระหนี้หรื อผิดนัด
ชําระหนี้

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
มูลหนี้
มูลค่าหลักประกัน ที่บนั ทึกในบัญชีแล้ว
จํานวนรายลูกหนี้
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
5
4
200
205
2
1
3
2

30

970

32

940

302

554

195

310

107

244

7,765

7,809

4,273

4,180

3,594

3,583

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนรายลูกหนี้
2561
2560

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
มูลหนี้
มูลค่าหลักประกัน ที่บนั ทึกในบัญชีแล้ว
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
199
204
3
2

1. บริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์

3

3

2. บริ ษทั อื่นที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แต่มีผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้า
ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษทั ที่มีปัญหาในการชําระหนี้หรื อผิดนัด
ชําระหนี้

28

30

300

553

195

310

105

243

335

372

5,360

4,874

3,801

3,631

1,560

1,243
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10.9 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ จัดชั้นตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์จาํ แนกลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์และ
ดอกเบี้ยค้างรับ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เรื่ อง
การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุ ปลูกหนี้จดั ชั้นได้ดงั นี้

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

จํานวนมูลหนี้
2561
2560
3,777
4,102
33
1
12
13
4,116
3,822

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ที่ต้ งั ไว้
2561
2560
1
1
12
13
13
14

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
2561
2560
3,777
4,102
32
3,809
4,102

บริ ษทั ย่อยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับมูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่าตามที่
ก.ล.ต. กําหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่ นอนของมูลค่าหลักประกันและความเสี่ ยงในการรับชําระหนี้ จาก
ลูกหนี้จดั ชั้นดังกล่าว
10.10 ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ/สั ญญาเช่ าการเงินของบริษทั ย่ อยแยกตามอายุคงค้ าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งดําเนิน
ธุ รกิจเช่าซื้ อและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจําแนกตามอายุลูกหนี้ ที่คา้ งชําระโดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนด
ชําระตามสัญญา (หลังหักรายการระหว่างกัน) ได้ดงั นี้
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ไม่คา้ งชําระหรื อค้างชําระไม่เกิน 90 วัน
เกินกําหนดชําระ 91 - 365 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 1 ปี
ลูกหนี้ระหว่างการดําเนินคดี
รวม

2561
46,761
831
179
781
48,552

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญที่ต้ งั ไว้ตามบัญชี

2,521

รายงานประจำ�ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
38,793
811
168
679
40,451
2,301

11. ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ

ยอดต้นปี
จํานวนที่ต้งั เพิม่ (ลด)
ในระหว่างปี
หนี้สูญรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ
3,310
817
4,127

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน
กล่าวถึง
ตํ่ากว่า
สงสัย
สํารอง
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสู ญ ส่ วนเกิน
2,336
2,219
823
3,013 10,017
102
2,438

(602)
1,617

332
1,155

5,057
1,033
(5,541)
3,562

(1,799)
8,218

รวม
21,718

บริ ษทั
ย่อยอื่น
2,315

งบการเงิน
รวม
24,033

3,907
1,033
(5,541)
21,117

320
12
(113)
2,534

4,227
1,045
(5,654)
23,651

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
จํานวนที่ต้งั เพิ่ม (ลด)
ในระหว่างปี
หนี้สูญรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
2,985
325
3,310

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน
กล่าวถึง
ตํ่ากว่า
สงสัย
สํารอง
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สงสัย
จะสู ญ ส่ วนเกิน
2,150
1,644
906
3,100
11,707
186
2,336

575
2,219

(83)
823

6,428
1,050
(7,565)
3,013

(1,690)
10,017

รวม
22,492

บริ ษทั
ย่อยอื่น
2,124

งบการเงิน
รวม
24,616

5,741
1,050
(7,565)
21,718

289
9
(107)
2,315

6,030
1,059
(7,672)
24,033
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(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
จํานวนที่ต้งั เพิม่ (ลด) ในระหว่างปี
หนี้สูญรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
3,321
813
4,134

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตํ่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
สงสัย
จะสู ญ
2,027
816
1,744
(437)
339
5,314
1,000
(5,533)
1,590
1,155
2,525

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
2,336
102
2,438

สํารอง
ส่ วนเกิน
9,632
(1,812)
7,820

รวม
19,876
4,319
1,000
(5,533)
19,662

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
จํานวนที่ต้งั เพิ่ม (ลด) ในระหว่างปี
หนี้สูญรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ปกติ
2,998
323
3,321

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตํ่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
สงสัย
จะสู ญ
1,619
877
1,773
408
(61)
5,141
1,050
(6,220)
2,027
816
1,744

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
2,151
185
2,336

12. ค่ าเผือ่ การปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี้
งบการเงินรวม
2561
ยอดต้นปี
ตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ยอดปลายปี

13. คุณภาพสิ นทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2561

2560
1
1

2
(1)
1

สํารอง
ส่ วนเกิน
9,883
(251)
9,632

รวม
19,301
5,745
1,050
(6,220)
19,876

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1
2
(1)
1
1

13. คุณภาพสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คุณภาพสิ นทรัพย์ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน (บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์) จัดประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

รายการระหว่าง เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารและ
แก่ลูกหนี้ และ
ตลาดเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ
85,449
656,396
27,759
4,602
3,171
9,724
85,449
701,652

เงินลงทุน
902
902

ทรัพย์สิน
รอการขาย
324
324

สิ นทรัพย์อื่น
142
109
11
9
315
586

รวม
741,987
27,868
4,613
3,180
11,265
788,913
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

รายการระหว่าง เงินให้สินเชื่อ
ธนาคารและ
แก่ลูกหนี้ และ
ตลาดเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ
76,154
624,828
26,304
5,938
2,672
7,829
667,571
76,154

เงินลงทุน
299
299

ทรัพย์สิน
รอการขาย
358
358

สิ นทรัพย์อื่น
187
116
11
9
297
620

รวม
701,169
26,420
5,949
2,681
8,783
745,002
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน
86,899
86,899

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
656,652
27,686
4,503
3,153
8,253
700,247

เงินลงทุน
907
907

ทรัพย์สิน
รอการขาย
310
310

สิ นทรัพย์อื่น
142
109
11
9
312
583

รวม
743,693
27,795
4,514
3,162
9,782
788,946
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

86,899

3,153
8,253
700,247

907
907

310
310

9
312
583

3,162
9,782
788,946
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน
78,874
78,874

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
625,455
26,224
5,699
2,616
6,100
666,094

เงินลงทุน
304
304

ทรัพย์สิน
รอการขาย
316
316

สิ นทรัพย์อื่น
187
116
11
9
291
614

14. ทรัพย์ สินรอการขาย

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้ อ
จากการขายทอดตลาด
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สาขาที่ไม่ได้ใช้งาน
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ

รวม
704,516
26,340
5,710
2,625
7,011
746,202

ยอดปลายปี

1,842
447

68
6,043

(311)
(5,870)

1,599
620

535

203

(105)

633

368
3,192
(399)
2,793

134
6,448
(601)
5,847

(171)
(6,457)
632
(5,825)

331
3,183
(368)
2,815
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2561
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้ อ
จากการขายทอดตลาด
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สาขาที่ไม่ได้ใช้งาน
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ

ยอดปลายปี

2,249
418

8
4,787

(415)
(4,758)

1,842
447

736

67

(268)

535

97
3,500
(388)
3,112

506
5,368
(466)
4,902

(235)
(5,676)
455
(5,221)

368
3,192
(399)
2,793
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้ อ
จากการขายทอดตลาด
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สาขาที่ไม่ได้ใช้งาน
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย

ยอดปลายปี

745
345

5
5,490

(114)
(5,338)

636
497

325

199

(45)

479

368
1,783
(316)
1,467

134
5,828
(565)
5,263

(171)
(5,668)
571
(5,097)

331
1,943
(310)
1,633
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย

ยอดต้นปี
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สังหาริ มทรัพย์
ทรัพย์สินที่ได้จากการประมูลซื้ อ
จากการขายทอดตลาด
อสังหาริ มทรัพย์
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
สาขาที่ไม่ได้ใช้งาน
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ

ยอดปลายปี

902
329

7
4,277

(164)
(4,261)

745
345

429

57

(161)

325

97
1,757
(313)
1,444

506
4,847
(417)
4,430

(235)
(4,821)
414
(4,407)

368
1,783
(316)
1,467

15. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ซ่ ึ ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่

อาคารและส่ วน เครื่ องตกแต่ง
ปรับปรุ งอาคาร ติดตั้งและอุปกรณ์

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
โอน/จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
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สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

5,591
(126)
5,465

2,224
(165)
2,059

7,321
182
(763)
6,740

67
5
(9)
63

2
106
(16)
92

15,205
293
(1,079)
14,419

-

788
(142)
121
767

5,664
(766)
630
5,528

52
(9)
6
49

-

6,504
(917)
757
6,344

57
57

22
22

-

-

-

79
79

5,408

1,270

1,212

14

92

7,996

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

835

2561

757

รายงานประจำ�ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดง
มูลค่าตามราคา
ที่ตีใหม่
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
โอน/จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2560
ลดระหว่างปี
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

5,974
(383)
5,591

2,389
1
(166)
2,224

7,432
337
(448)
7,321

72
8
(13)
67

12
71
(81)
2

15,879
417
(1,091)
15,205

-

738
(75)
125
788

5,438
(479)
705
5,664

58
(11)
5
52

-

6,234
(565)
835
6,504

68
(11)
57

25
(3)
22

6
(6)
-

-

-

99
(6)
(14)
79

5,534

1,414

1,657

15

2

8,622
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ซ่ ึ ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา
ที่ตีใหม่
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
โอน/จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
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สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

5,517
(126)

2,094
(42)

6,166
165
(255)

10
(4)

1
98
(16)

13,788
263
(443)

5,391

2,052

6,076

6

83

13,608

-

775
(19)
111
867

4,609
(261)
590
4,938

8
(4)
1
5

-

5,392
(284)
702
5,810

-

-

-

-

-

-

83

7,798

5,391

1,185

1,138

1

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

776

2561

702

รายงานประจำ�ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ซ่ ึ ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา
ที่ตีใหม่
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
โอน/จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2560
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

5,889
(372)

2,211
(117)

6,241
313
(388)

14
(4)

11
67
(77)

14,366
380
(958)

5,517

2,094

6,166

10

1

13,788

-

690
(29)
114
775

4,364
(416)
661
4,609

11
(4)
1
8

-

5,065
(449)
776
5,392

-

-

5
(5)
-

-

-

5
(5)
-

5,517

1,319

1,557

2

1

8,396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะจํานวน
หนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,931 ล้านบาท และ 3,649 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
3,514 ล้านบาท และ 3,247 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่มียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ประเภทที่ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2558
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
หากธนาคารและบริ ษ ัท ย่ อ ยแสดงมู ล ค่ า ของที่ ดิ น ดัง กล่ า วด้ว ยวิ ธี ร าคาทุ น มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จะเป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
ที่ดิน

2561
3,992

2560
4,088

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,978
4,074
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ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่ สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
6,300 - 1,000,000

ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา (บาท)

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่เมื่อ
อัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
8,000 - 1,000,000

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ ซึ่ งเกิ ดจากการตี ราคาที่ดินของธนาคารและบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,541
1,598
(51)
(57)
1,490
1,541

งบการเงินรวม
2561
1,544
(51)
1,493

ยอดคงเหลือต้นปี
โอนออกระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2560
1,601
(57)
1,544

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลได้

16. ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ค่าความนิยม
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ไม่มี
ค่าสมาชิกตลาด
ตัวตนที่ได้มา
คอมพิวเตอร์
ตราสารอนุพนั ธ์
จากการรวมธุรกิจ
ซอฟท์แวร์
และอื่น ๆ

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

17,951
17,951

4,100
4,100

3,061
87
159
3,307

8
8

174
180
(159)
195

25,294
267
25,561

-

3,423
315
3,738

1,630
364
1,994

8
8

-

5,061
679
5,740

-

-

30
30

-

-

30
30

17,951

362

1,283

-

195

19,791

-

1.25

0 - 9.99

-

-

อายุตดั จําหน่ายคงเหลือ (ปี )
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(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

707

2561

679

รายงานประจำ�ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าความนิยม
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2560
โอน/จําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
ค่าสมาชิก
ไม่มีตวั ตน
ตลาดตราสาร
คอมพิวเตอร์
ที่ได้มาจาก
คอมพิวเตอร์
อนุพนั ธ์
ซอฟท์แวร์
การรวมธุรกิจ
ซอฟท์แวร์
และอื่น ๆ
ระหว่างพัฒนา

รวม

17,951
17,951

4,100
4,100

2,801
116
144
3,061

8
8

176
145
(147)
174

25,036
261
(3)
25,294

-

3,040
383
3,423

1,310
(3)
323
1,630

7
1
8

-

4,357
(3)
707
5,061

-

-

30
30

-

-

30
30

17,951

677

1,401

-

174

20,203
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ไม่มี
ค่าความนิยม

ตัวตนที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

ราคาทุน
17,941

3,613

2,753

158

24,465

-

-

73
132

147
(132)

220
-

17,941

3,613

2,958

173

24,685

1 มกราคม 2561

-

2,936

1,430

-

4,366

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

-

315

337

-

652

31 ธันวาคม 2561

-

3,251

1,767

-

5,018

1 มกราคม 2561

-

-

30

-

30

31 ธันวาคม 2561

-

-

30

-

30

17,941

362

1,161

173

19,637

-

1.25

1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
อายุตดั จําหน่ายคงเหลือ (ปี )

0 - 9.95

-

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

685

2561

652
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รายงานประจำ�ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอน/จําหน่าย

ที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

17,941
-

3,613
-

2,515
95
143

176
125
(143)

24,245
220
-

17,941

3,613

2,753

158

24,465

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

-

2,553
383

1,128
302

-

3,681
685

31 ธันวาคม 2560

-

2,936

1,430

-

4,366

1 มกราคม 2560

-

-

30

-

30

31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

-

-

30

-

30

17,941

677

1,293

158

20,069

31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2560

ค่าเผือ่ การด้อยค่า

31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดจําหน่าย
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 544 ล้านบาท และ 338 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 440 ล้านบาท และ 268 ล้านบาท
ตามลําดับ)
ค่ าความนิยม
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยปั นส่ วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์เพื่อทดสอบการด้อย
ค่าประจําปี โดยถือว่าหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เล็กที่สุดคืองบการเงินรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ ประมาณการกระแสเงินสด
ดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี สําหรับผลการดําเนินงานรวมของธนาคารและบริ ษทั ย่อย
ข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราการเติบโต (Terminal growth rate)
อัตราคิดลด (Discount rate)

อัตรา (ร้อยละ)
4
11
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ฝ่ ายบริ หารของธนาคารพิจารณาข้อสมมติฐานที่ สําคัญข้างต้นโดยอ้างอิ งจากผลประกอบการในอดี ตและการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด สําหรับอัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับธนาคารและบริ ษทั ย่อย
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารเชื่ อว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญซึ่ งใช้ในการพิจารณามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์จะไม่ส่งผลให้เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม
ฝ่ ายบริ หารของธนาคารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

17. สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
17.1 สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2561
768
(1,320)
(552)

2560
713
(1,056)
(343)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(1,184)
(939)
(1,184)
(939)

ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี ประกอบด้ว ย
รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560
2561

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู ้รายได้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - สํารองทัว่ ไป/สิ นทรัพย์อื่น
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยปรับจากการจ่ายชําระล่าช้า
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
อื่นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
มูลค่าสิ นทรัพย์จากการรับโอนกิจการ
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจากการให้เช่าซื้ อรอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อื่น ๆ
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
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71
1,069
540
229
68
351
171
296
491
3,286

67
1,225
534
188
82
363
175
295
341
3,270

(1,087)
(2,088)
(72)
(591)
(3,838)
(552)

(1,108)
(1,685)
(135)
(685)
(3,613)
(343)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู ้รายได้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - สํารองทัว่ ไป/สิ นทรัพย์อื่น
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าเบี้ยปรับจากการจ่ายชําระล่าช้า
อื่นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
มูลค่าสิ นทรัพย์จากการรับโอนกิจการ
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจากการให้เช่าซื้ อรอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อื่น ๆ
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

71
584
488
229
53
351
171
334
2,281

67
787
486
188
65
363
175
173
2,304

(1,087)
(1,966)
(72)
(340)
(3,465)
(1,184)

(1,108)
(1,583)
(135)
(417)
(3,243)
(939)

17.2 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,032
10

864
4

985
-

-

473
2,515

64
932

471
1,456

11
11
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จํานวนภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นในบริ ษทั ร่ วม

(265)

238

(227)

175

(1)

(47)

-

(46)

(266)

7
198

(227)

129

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ น รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17,973

15,301

15,366

13,147

20%
3,595
10

20%
3,060
4

20%
3,073
-

20%
2,629
-

(1,090)
2,515

(2,132)
932

(1,617)
1,456

(2,618)
11

18. สิ นทรัพย์ อนื่

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
สิ ทธิการเช่า
ลูกหนี้อื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกค้า
เงินมัดจํา
ประมาณการค่าสิ นไหมรับคืนจากคู่กรณี คา้ งรับ
ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สิ นทรัพย์อื่น - สุ ทธิ

2560

470
1,700
394
962
91
251
248
259
64
475
337
707
2,352
8,310
(417)
7,893

275
1,397
651
690
107
248
246
248
343
438
525
405
2,058
7,631
(390)
7,241

2561
1,210
1,012
670
91
193
254
114
337
1,977
5,858
(344)
5,514

2560
981
626
521
107
197
249
137
525
1,719
5,062
(323)
4,739

19. เงินรับฝาก
19.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
2561
12,770
352,170
85,460

2560
11,961
295,567
142,505

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
12,853
12,039
353,303
296,481
85,460
142,505

44,024
41,832
215,904
752,160

36,529
63,772
165,944
716,278

44,170
42,235
215,924
753,945

งบการเงินรวม
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปี ขึ้นไป
รวมเงินรับฝาก

36,965
63,852
165,965
717,807

243

ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

19.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิน่ ทีอ่ ยู่ของผู้ฝาก

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

2561
ต่างประเทศ
1
29
3
33

ในประเทศ
751,528
490
109
752,127

รวม
751,529
519
112
752,160

ในประเทศ
714,538
1,523
182
716,243

2560
ต่างประเทศ
1
31
3
35

รวม
714,539
1,554
185
716,278
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

2561
ต่างประเทศ
1
29
3
33

ในประเทศ
753,313
490
109
753,912

รวม
753,314
519
112
753,945

ในประเทศ
716,067
1,523
182
717,772

2560
ต่างประเทศ
1
31
3
35

รวม
716,068
1,554
185
717,807

20. รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิ น)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

413
3,520
32

12,310
7,440

สถาบันการเงินอื่น

17,802

รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

413
15,830
7,472

418
1,929
47

372
21,596
12,525

790
23,525
12,572

15,322

33,124

15,472

12,077

27,549

21,767

35,072

56,839

17,866

46,570

64,436

177
1

13,921
-

14,098
1

274
1

15,263
-

15,537
1

เงินสกุลบาท

485

532

1,017

2,221

229

2,450

รวมต่ างประเทศ

663

14,453

15,116

2,496

15,492

17,988

22,430

49,525

71,955

20,362

62,062

82,424

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รวม
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รวม

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินสกุลบาท
รวมต่ างประเทศ
รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

413
322
32
17,911
18,678

6,740
15,430
22,170

177
1
485
663
19,341

13,921
532
14,453
36,623

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

413
322
6,772
33,341
40,848

418
203
47
15,638
16,306

372
10,850
12,025
12,268
35,515

790
11,053
12,072
27,906
51,821

14,098
1
1,017
15,116
55,964

274
1
2,221
2,496
18,802

15,263
229
15,492
51,007

15,537
1
2,450
17,988
69,809

รวม

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมได้รวมเงินกูย้ มื ในรู ปแบบของ
ตัว๋ สัญญาใช้เงินของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งจํานวน 2,690 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ใน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ซึ่ งภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (2560: รวมเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อยจํานวน 2,550 ล้านบาท)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตราสาร

รวมตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื

ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

ประเภทของการกูย้ มื

ช่วงเวลา ปี ที่ครบกําหนด
ที่ออก
ไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
ปี 2557
ปี 2567
6.00
ปี 2558
ปี 2568
4.65
ปี 2557
ปี 2561
4.75
ปี 2558
ปี 2561
3.00, 3.10
ปี 2559
ปี 2562
2.70, 2.88
ปี 2559
ปี 2562
2.95, 3.00
ปี 2560
ปี 2562
2.52
ปี 2560
ปี 2563
2.39 - 2.88
ปี 2560
ปี 2563
2.58
ปี 2561
ปี 2563
2.28 - 2.80
ปี 2561
ปี 2564
2.31, 2.70
ปี 2561
ปี 2564
2.30, 2.50
2.80
ปี 2561
ปี 2563
ปี 2562
เมื่อทวงถาม
0.20 - 2.50
ปี 2562 - 2564
2.90, 3.30

มูลค่าที่
ตราไว้
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

จํานวนหน่วยที่ออก
2561
2560
(พันหน่วย) (พันหน่วย)
13,000
13,000
7,000
7,000
2,000
1,100
1,700
1,700
1,735
1,735
2,000
2,000
10,060
10,060
70
70
3,865
1,970
1,110
140
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ในประเทศทั้งจํานวนเป็ นเงินบาท โดยสรุ ปได้ดงั นี้

21. ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื

12,930
7,000
1,400
1,735
2,000
10,010
70
3,815
1,970
1,110
140
276
334
289
43,079

13,000
7,000
2,000
1,100
1,400
1,735
2,000
9,979
70
393
392
239
39,308

งบการเงินรวม
2561
2560
13,000
7,000
5
20,005

13,000
7,000
5
20,005

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ตราสาร 1) และ 2) เป็ นตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน ไม่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือตราสารและจะถูกบังคับแปลงสภาพเป็นหุ น้ สามัญของผูอ้ อกตราสารเต็มจํานวน เมื่อผูอ้ อกตราสารมีผลการ
ดําเนิ นงานที่ไม่สามารถดําเนิ นกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสิ นใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสาร
โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ นรายไตรมาส ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดได้ที่ราคา
ตามมูลค่า ถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
ตราสาร 3) เป็ นหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยเป็ น
รายไตรมาส ซึ่ งภายใต้ขอ้ กําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ตราสาร 4) ถึง 5) และ 7) ถึง 8) และ 10) ถึง 11) เป็ นหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ซึ่ งภายใต้ขอ้ กําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ตราสาร 6) และ 9) และ 12) ถึง 13) เป็ นหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ โดย
กําหนดชําระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส ซึ่ งภายใต้ขอ้ กําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

22. ประมาณการหนีส้ ิ น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลประโยชน์พนักงานที่โอนไปบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลเสี ยหายจาก
คดีฟ้องร้อง
361

ผลประโยชน์
ของพนักงาน
2,699

272
(27)
(7)
599

(1)
189
(142)
(13)
2,732

งบการเงินรวม
2561
ภาระหนี้สินจาก
รายการนอกงบ
การเงิน
167
4
(13)
(24)
134

อื่น ๆ
411

รวม
3,638

689
(335)
(355)
410

(1)
1,154
(517)
(399)
3,875
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ผลเสี ยหายจาก
คดีฟ้องร้อง
365
40
(36)
(8)
361

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลประโยชน์
ของพนักงาน
2,423
833
(557)
2,699

งบการเงินรวม
2560
ภาระหนี้สินจาก
รายการนอกงบ
การเงิน
434
30
(7)
(290)
167

(หน่วย: ล้านบาท)

อื่น ๆ
357
1,433
(247)
(1,132)
411

รวม
3,579
2,336
(847)
(1,430)
3,638
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลเสี ยหายจาก
คดีฟ้องร้อง
361

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลประโยชน์ของพนักงานที่
โอนไปบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน

272
(27)
(7)
599

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ภาระหนี้สินจาก
ผลประโยชน์
รายการนอกงบ
การเงิน
ของพนักงาน
2,430
167
(2)
156
(132)
(13)
2,439

4
(13)
(24)
134

อื่น ๆ
411

รวม
3,369

689
(335)
(355)
410

(2)
1,121
(507)
(399)
3,582
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผลประโยชน์ของพนักงานที่
โอนจากบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รับ

ผลเสี ยหายจาก
คดีฟ้องร้อง
365
40
(36)
(8)
361

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ภาระหนี้สินจาก
ผลประโยชน์
รายการนอกงบ
ของพนักงาน
การเงิน
2,185
434
1
797
(553)
2,430

30
(7)
(290)
167

อื่น ๆ
357

รวม
3,341

1,433
(247)
(1,132)
411

1
2,300
(843)
(1,430)
3,369

ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2561
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ผลประโยชน์ของพนักงานที่รับโอน/โอนไปบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่าย
ชําระผลประโยชน์
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
- ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ลดลงจากการจ่ายจริ ง
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,337
(1)

2,152
-

2,068
(2)

1,914
1

165
75

145
72

140
66

122
64

(55)

(198)

(48)

(195)

(5)
(4)
7
(45)
2,177

98
83
47
(66)
2,068

(2)
(7)
13
(55)
2,470

95
95
46
(70)
2,337

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 60 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จํานวน 51 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามลําดับ)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

งบการเงินรวม
2561
2560
2.66 - 3.35
2.71 - 3.13
5.00 - 5.36
5.00 - 5.98
0.00 - 50.00
0.00 - 42.86

(อัตราร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3.13
3.11
5.00
5.00
0.00 - 25.39
0.00 - 26.10

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

การเปลี่ยนแปลง
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

ลดลง 0.25%
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%

งบการเงินรวม
2561
2560
63
62
61
60
56
55

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2561
2560
56
55
54
53
49
49
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ คือ 11, 14, 16 และ 22 ปี และ 11, 14, 16 และ 20 ปี ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16
ปี และ 16 ปี ตามลําดับ)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ ง
กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรั บโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้ธนาคารและบริ ษทั ย่อย มีหนี้ สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 729 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 654 ล้านบาท) ธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีใน
งบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

23. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี้ยประกันภัย
รวม

1,590
4,139
5,729

2561
สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ
(153)
(554)
(707)

สุ ทธิ

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย

1,437
3,585
5,022

1,684
3,791
5,475

2560
สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ
(132)
(273)
(405)

สุ ทธิ
1,552
3,518
5,070

สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการประเมินหนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากสั ญญาประกันภัย
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญาประกันภัย จะคํานึ งถึงตัวแบบที่ใช้ในการประเมิน
ลักษณะของข้อมูลรวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งจนถึง ณ วันที่ประเมินมูลค่าเป็ นหลัก โดยการวิเคราะห์ตอ้ ง
พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อรู ปแบบของประสบการณ์ในอดีต เช่น การพิจารณารับประกันภัย
สัดส่ วนการรับประกันภัย ขั้นตอนการจัดการค่าสิ นไหม นโยบายการรับประกันภัยต่อ แนวโน้มทางเศรษฐกิ จ
และกฎหมายที่ เปลี่ ยนแปลงไป เป็ นต้น ในกรณี ที่ขอ้ มูลค่าสิ นไหมทดแทนในอดี ตมี ไม่ เพียงพอในการเป็ น
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อการตั้งสมมติฐาน การประเมินจะนําข้อมูลภาคธุรกิจมาใช้เพื่อให้มนั่ ใจว่าวิธีการดังกล่าว
มีความเหมาะสม นอกจากนี้ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินภาระผูกพันด้านเบี้ยประกันภัย ควรมีความสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทน
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวทีก่ ระทบต่ อบริษทั ย่ อย (Sensitivity Analysis)
การทดสอบความอ่ อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ หนี้ สินจากการรั บประกันภัยจะเพิ่ มขึ้ นหรื อ ลดลง
เนื่องมาจากความผันผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ ซึ่ งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนทั้ง
ด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุ นแรงที่
เกิดความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม

งบการเงินรวม
2561
ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
ที่เปลี่ยนแปลงหลัง กําไรก่อนภาษีเงินได้
การรับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
157
(157)

สมมติฐานที่
เปลี่ยนแปลง
+ 2%

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
ที่เปลี่ยนแปลงก่อน
การรับประกันภัยต่อ
170

- 2%

(169)

(156)

156

+ 2%
- 2%

12
(12)

12
(12)

(12)
12

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(126)
125
(10)
10
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม

สมมติฐานที่
เปลี่ยนแปลง
+ 2%

งบการเงินรวม
2560
ภาระผูกพันด้าน
ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
สิ นไหมทดแทน
ที่เปลี่ยนแปลงก่อน ที่เปลี่ยนแปลงหลัง กําไรก่อนภาษีเงินได้
การรับประกันภัยต่อ การรับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
161
157
(157)

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(126)

- 2%

(158)

(154)

154

123

+ 2%
- 2%

13
(13)

13
(13)

(13)
13

(10)
10

23.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและข้อสมมติในการคํานวณ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2560
1,684
4,192

1,558
3,862

280
(4,566)
1,590

152
(3,888)
1,684
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23.2 สํ ารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถอื เป็ นรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2560
3,791
7,987
(7,639)
4,139

3,379
7,506
(7,094)
3,791

23.3 ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่และความรุ นแรงที่เกิดความ
เสี ย หายที่ เบี่ ย งเบนจากสมมติ ฐานที่ ใช้ในการกํา หนดอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย การคํา นวณเงิ น สํา รอง และการ
พิจารณารับประกันภัย ความเสี่ ยงด้านการประกันภัย สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภทตามที่มาของปั จจัยเสี่ ยง
ได้แก่ ความเสี่ ยงจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการกําหนดอัตราเบี้ ยประกัน ความเสี่ ยงด้านการพิจารณารั บ
ประกันภัย ความเสี่ ยงจากการจัดการสิ นไหม
บริ ษทั ย่อยกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ตั้งแต่การระบุความเสี่ ยง การประเมิน
ความเสี่ ยงโดยบริ ษทั ได้กาํ หนดดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง ได้แก่ ประมาณการอัตราส่ วนรวมค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (Ultimate Combine Ratio) การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน (Claim management)
รวมทั้งมีการติดตามและการรายงานความเสี่ ยง เพื่อสะท้อนความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม

24. หนีส้ ิ นอืน่

เจ้าหนี้อื่น
บัญชีพกั เงินรับจากลูกหนี้รอตัดบัญชี
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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งบการเงินรวม
2561
2560
2,067
1,837
2,044
1,959
402
303
1,759
1,830
989
390
4,085
3,964
11,346
10,283

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,715
1,611
1,912
1,857
221
261
1,731
1,795
557
837
836
6,973
6,360

25. องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้ าของ

ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
หัก: ผลกระทบหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ส่ วนเกินทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
รวมส่ วนเกินทุน (ตํา่ กว่ าทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
บวก (หัก): ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่ วม
หัก: ผลกระทบหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่ วม - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่ งส่ วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่ อย
ของบริษทั ร่ วม
หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนแบ่ งส่ วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่ อย
ของบริษทั ร่ วม – สุ ทธิ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
(123)
(123)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

1,493
(299)
1,194

1,544
(309)
1,235

1,490
(298)
1,192

1,540
(308)
1,232

82
762
844

603
871
1,474

84
133
217

576
174
750

(597)
(516)
(1,113)

(112)
(303)
(415)

(587)
(306)
(893)

(109)
(180)
(289)

(269)
69
(200)

1,059
(197)
862

(676)
135
(541)

461
(92)
369

593
(59)
534

590
(59)
531

-

-

40
(4)

41
(4)

-

-

36
1,441

37
2,542

651

1,601

26. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าว ไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
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เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 345 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ เพิ่มเติมสําหรั บปี
2561 จํานวน 351 ล้านบาทไปเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 696 ล้านบาท (2560: 657 ล้าน
บาท)

27. เงินกองทุนทีต่ ้ องดํารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริ หารทุนคือการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
การดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกองทุนของธนาคาร คํานวณตามประกาศของ ธปท. เรื่ ององค์ประกอบ
ของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุ ทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุ ทธิ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน - สุ ทธิ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ส่ วนเกินทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ – สุ ทธิ
หัก: ค่าความนิยม
หัก: สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

2561
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
หัก: การถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กนั ระหว่าง
ธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น
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60,649
2,101
4,603
56,092
1,141
(139)
(402)
124,045
(17,941)
(1,623)
104,481
104,481

60,649
2,101
3,936
49,600
1,164
(5)
299
117,744
(17,941)
(1,594)
98,209
98,209

(หน่วย: ล้านบาท)
2560

7,448
20,000
27,448

7,318
20,000
27,318

(70)
27,378
131,859

27,318
125,527

เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการของธนาคารได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรกําไรสําหรั บงวดหก
เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 โดยแบ่ ง จัด สรรกํา ไรสุ ทธิ จ าํ นวน 345 ล้า นบาท ไปเป็ นทุ น สํา รองตาม
กฎหมาย และกําไรสุ ทธิส่วนที่เหลือจํานวน 3,465 ล้านบาท ให้นบั เป็ นเงินกองทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารคํานวณตามหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่ประกาศโดย ธปท. ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็ นดังนี้
2561

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)

อัตราส่ วน
เงินกองทุน
ของธนาคาร
19.45
15.42

2560
อัตราขั้นตํ่า
ตามข้อกําหนด
ของ ธปท.
10.375
6.375

15.42

อัตราส่ วน
เงินกองทุน
ของธนาคาร
18.94
14.81

7.875

อัตราขั้นตํ่า
ตามข้อกําหนด
ของ ธปท.
9.75
5.75

14.81

7.25

ธนาคารจะเปิ ดเผยข้อมูลเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตาม
ประกาศของ ธปท. เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ไว้ใน website ของ
ธนาคารที่ www.thanachartbank.co.th ภายในเดือนเมษายน 2562
นอกจากนี้ ธนาคารจะเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ LCR (Liquidity Coverage
Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลการดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงไว้ใน website ของ
ธนาคารที่ www.thanachartbank.co.th ภายในเดือนเมษายน 2562

28. เงินปันผล
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลดังนี้
เงินปั นผล
เงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ
สําหรับครึ่ งปี แรกของปี 2561
เงินปันผลจากกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2560
รวม
เงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ
สําหรับครึ่ งปี แรกของปี 2560
เงินปันผลจากกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2559
รวม

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2561
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อ
วันที่ 17 สิ งหาคม 2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2560

เงินปั นผลจ่าย
ล้านบาท

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
บาท

3,093

0.51

3,154
6,247

0.52

2,426

0.40

2,426
4,852

0.40
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29. รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2561
2560
1,743
1,365
108
25
2,631
3,143
17,551
17,759
24,255
22,074
46,288
44,366

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,739
1,378
108
26
2,509
3,031
17,245
17,425
21,204
19,422
42,805
41,282

30. ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่ งกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
- หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและหุน้ กูร้ ะยะสั้น
- ตราสารด้อยสิ ทธิ
- อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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งบการเงินรวม
2561
2560
9,071
8,699
997
792

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
9,085
8,710
768
593

3,482

3,348

3,482

3,348

571
1,104
15
10
15,250

369
617
1,106
18
7
14,956

1,105
14,440

369
18
1,106
14,144

31. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
การรับรอง รับอาวัล และการคํ้าประกัน
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
บริ การบัตรเอทีเอ็ม และบริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้ อ
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมจัดการ
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

200
1,251
893
1,603
2,030
1,463
1,187
1,588
10,215
(3,588)
6,627

200
893
1,449
2,481
1,188
1,615
7,826
(3,361)
4,465

202
1,323
886
1,547
1,851
1,024
1,065
1,202
9,100
(3,203)
5,897

202
886
1,396
2,107
1,066
1,215
6,872
(2,929)
3,943

32. กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้ าและปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากธุ รกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ประกอบด้วย

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
352
277
(12)
64
(72)
94
(520)
(51)
609
164
357
548

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
352
277
(12)
64
(72)
94
268
435
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33. กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
2560
กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป
กําไรจากการรับคืนทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(125)
16

823
23
202

(166)
15

768
23
177

2

65

2

65

22
(85)

1,113

22
(127)

1,033

34. รายได้ จากการรับประกันภัย
รายได้จากการรับประกันภัยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่มจากปี ก่อน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
7,899
7,483
(969)
(459)
6,930
7,024
(67)
(181)
6,843
6,863

35. ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัย
หัก: ค่าจ้างและค่าบําเหน็จรับจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
4,103
3,658
(398)
(56)
244
219
(281)
(132)
257
226
3,925
3,915

36. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารและบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั มหาชน) ตาม
มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั
กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของธนาคารด้วย แต่รวมถึงเงินบําเหน็จแก่คณะกรรมการของธนาคาร
และบริ ษทั ย่อยจํานวน 30 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ล้านบาท) ซึ่งอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ของธนาคารและบริ ษทั ย่อย

37. หนีส้ ู ญ หนีส้ งสั ยจะสู ญและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
หนี้ สู ญ หนี้ สงสั ย จะสู ญ และขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2561
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตัดจําหน่ายค่าเผือ่ ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี
รวม

4,825
(84)
4,741

6,223
22
(1)
6,244

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,561
(96)
4,465

5,912
24
(1)
5,935

38. องค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
เงินลงทุนเผือ่ ขาย:
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งระหว่างปี
หัก: การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับกําไรขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจริ งที่รวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี (ขาดทุน)
ผลกระทบภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษีเงินได้ส่วน (กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ส่วนส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ผลกระทบภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(1,453)

1,987

(1,303)

1,642

125

(823)

166

(768)

(1,328)
4
(1,324)

1,164
76
1,240

(1,137)
(1,137)

874
874

265
265
(1,059)

(238)
(7)
(245)
995

227
227
(910)

(175)
(175)
699
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งบการเงินรวม
2561
2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่ อ)
รายการที่ ไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี (ขาดทุน)
ภาษีเงินได้ส่วน (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
(ขาดทุน)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(4)
(4)

(236)
(236)

2
2

(228)
(228)

1
1
(3)

47
47
(189)

2

46
46
(182)

(1,062)

806

(908)

517

39. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็นของผูถ้ ือหุ ้นของธนาคาร (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

กําไรสําหรับปี (ล้านบาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )

งบการเงินรวม
2560
2561
14,703
13,810
2.42
2.28
6,065
6,065

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
13,911
13,135
2.29
2.17
6,065
6,065

40. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
ธนาคาร บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ ายสะสมเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 2 - 15 ของ
เงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราที่กาํ หนด และจะจ่ายให้แก่พนักงานใน
กรณี ที่ออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนดังกล่ าว ในระหว่างปี 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ น
สมทบเข้ากองทุนเป็นจํานวนรวม 420 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 360 ล้านบาท) (2560: 417 ล้านบาทใน
งบการเงินรวม และ 359 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

41. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างธนาคารและบริ ษทั เหล่ านั้น และ
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
รายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างปี
บริษทั ใหญ่
มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
รายได้ค่าบริ การงานสนับสนุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินปันผลจ่าย
บริษทั ย่ อย
มูลค่าซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
(กําไร(ขาดทุน)ที่เกี่ยวข้อง)
มูลค่าซื้อ/ขายสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าบริ การงานสนับสนุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

1,286
743
6
2
6
6
38
3,183

266
697
6
2
5
39
2,473

1,286
743
6
6
5
38
3,183

266
697
6
5
39
2,473

-

-

3,157
3,414
(1)
5
245
2,827
1,310
195
24
83
69
184

5,376
6,964
1
8
202
2,485
1,078
228
35
89
171

1
88
4

1
106
10

43
1
59
1

51
77
7

นโยบายกําหนดราคา
(สําหรับปี 2561)

ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.40 - 1.25 ต่อปี
อัตราที่ตกลงในสัญญาเช่า
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 - 2.40 ต่อปี
ตามที่ประกาศจ่าย
อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ
อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 - 1.55 และ 1.85 ต่อปี
อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ

ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.40 และ 1.25 ต่อปี
อัตราที่ตกลงในสัญญาเช่า
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(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2560
2561
2560
รายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างปี (ต่ อ)
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
มูลค่าซื้ อเงินลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
(กําไรที่เกี่ยวข้อง)
มูลค่าซื้อ/ขายสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าบริ การงานสนับสนุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินปันผลจ่าย

5,876
5,237
20,310
228

10,328
10,871
2
58,439
215

5,876
5,237
20,305
228

48
3
5
3
350
158
26
42
3,061

43
3
5
6
228
177
4
47
2,377

24
3
5
350
81
29
3,061

นโยบายกําหนดราคา
(สําหรับปี 2561)

10,328
10,871
2
58,431
215

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ราคาตลาด
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 - 4.95 และ
6.08 - 7.65 ต่อปี
21 ตามที่ประกาศจ่าย
3 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ
5 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ
228 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 - 2.92 ต่อปี
105 อัตราที่ตกลงในสัญญาเช่า
- อัตราที่ตกลงในสัญญาบริ การ
31
2,377 ตามที่ประกาศจ่าย

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สามารถแสดงด้วยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้ นเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
บริษทั ใหญ่
เงินรับฝาก
บริษทั ย่ อย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
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526

129

526

129

-

-

3,069
1,688
1,612
252

2,831
1,467
1,329
305

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2560
2561
บริษทั ร่ วม
เงินรับฝาก
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

177

75

177

75

65
5,757
1,953
13,075
443

213
6,360
1,695
13,782
470

65
5,573
1,953
13,075
443

213
5,941
1,695
13,782
470

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
สิ นทรัพย์
เงินให้
สิ นเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
ค้างรับ สิ นทรัพย์อื่น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
บริษัทใหญ่
บมจ. ทุนธนชาต
บริษัทร่ วม
บมจ. เอ็ม บี เค
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

หนี้สิน

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร

ตราสารหนี้
ที่ออกและ
เงินกูย้ มื
หนี้สินอื่น ภาระผูกพัน

-

-

3

26

-

-

199

-

-

-

26

327

-

-

2

-

11
11

5,575
5,575

53
82

1,586
1,939

13,054
13,054

400
400

114
315

1,348
1,348
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
บริษัทใหญ่
บมจ. ทุนธนชาต
บริษัทร่ วม
บมจ. เอ็ม บี เค
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

สิ นทรัพย์
เงินให้
สิ นเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
เงินลงทุน - ดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ ค้างรับ สิ นทรัพย์อื่น เงินรับฝาก

หนี้สิน

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร

ตราสารหนี้
ที่ออกและ
เงินกูย้ มื
หนี้สินอื่น ภาระผูกพัน

-

-

-

1

24

-

-

-

-

-

-

-

26

56

-

-

2

-

301
301

591
591

5,838
5,838

41
68

1,674
1,754

13,220
13,220

470
470

94
96

698
698
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
สิ นทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
รายการระหว่าง ดอกเบี้ย
ธนาคาร
ค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
บริษทั ใหญ่
บมจ. ทุนธนชาต
บริษทั ย่ อย
บจ. ธนชาตกรุ๊ ป ลีสซิ่ง
บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต
บมจ. ธนชาตประกันภัย
บจ. ธนชาตโบรกเกอร์
บบส. ที เอส
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง
บริ ษทั ย่อยอื่น
บริษทั ร่ วม
บมจ. เอ็ม บี เค
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง

หนี้สิน

เงินรับฝาก

รายการระหว่าง
ธนาคาร

ตราสารหนี้
ที่ออกและ
เงินกูย้ มื

หนี้สินอื่น

ภาระผูกพัน

-

-

3

26

-

-

199

-

1,450
-

1,030
-

649
56
4
79

405
132
213
896
120
34

192
33

70
-

1
4
126
1
29

30
50
30
-

-

-

18

327

-

-

1

-

11
1,461

5,575
6,605

19
828

1,586
3,739

13,054
13,279

400
470

59
420

1,348
1,458

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
บริษทั ใหญ่
บมจ. ทุนธนชาต
บริษทั ย่ อย
บจ. ธนชาตกรุ๊ ป ลีสซิ่ง
บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต
บมจ. ธนชาตประกันภัย
บจ. ธนชาตโบรกเกอร์
บบส. ที เอส
บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง
บริ ษทั ย่อยอื่น
บริษทั ร่ วม
บมจ. เอ็ม บี เค
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง
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สิ นทรัพย์
เงินให้
สิ นเชื่อแก่
ลูกหนี้และ
เงินลงทุน - ดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ ค้างรับ สิ นทรัพย์อื่น เงินรับฝาก

หนี้สิน

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร

ตราสารหนี้
ที่ออกและ
เงินกูย้ มื

หนี้สินอื่น

ภาระผูกพัน

-

-

-

1

24

-

-

-

-

2,720
-

31
-

1,570
-

9
96
17
82

335
155
216
586
134
118

311
54

-

1
4
138
1
10

500
50
30
-

-

-

-

18

56

-

-

1

-

301
3,021

591
622

5,497
7,067

20
243

1,674
3,298

13,220
13,585

470
470

66
221

698
1,278

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ธนาคารมี เ งิ น ให้สิ น เชื่ อ แก่ บ ริ ษ ทั ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จํา กัด (มหาชน) จํา นวน 1,030
ล้านบาท ซึ่ งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.10 ต่อปี (2560: เงินให้สินเชื่อแก่บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1,570 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญในกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยการมี
ผูบ้ ริ หารของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเป็นผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกันรวมจํานวนประมาณ 871 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 361 ล้านบาท) (2560: 947 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 383 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีรายการที่เกี่ ยวข้องกันกับพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
ขึ้นไปของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มียอดคงค้างดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินรับฝาก

2561
103
1,204

2560
88
1,527

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
96
79
1,204
1,527

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผบู ้ ริ หารสําคัญรวมถึงกรรมการ
ของธนาคารและบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 113 คน และ 121 คน ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 43 คน
และ 46 คน ตามลําดับ) ดังนี้
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2561
645
14
659

2560
656
16
672

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
338
342
7
8
345
350
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42. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน
42.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญจําแนกตามประเภทธุรกรรม
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของ แต่ละ
ปี จําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศเป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561

สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

ธุรกรรม
ในประเทศ
1,046,370
111,337
147,132
2,437
730,491
752,160
71,955
43,079

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
28,079
14,068
13,946
27,837
-

รายการ
ตัดบัญชี
(27,837)
(27,837)
(27,837)
-

รวม
1,046,612
97,568
161,078
2,437
730,491
752,160
71,955
43,079
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
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ธุรกรรม
ในประเทศ
1,009,241
103,179
158,577
2,258
688,230
716,278
82,424
39,308

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
23,728
14,884
8,791
23,412
-

รายการ
ตัดบัญชี
(23,412)
(23,412)
(23,412)
-

รวม
1,009,557
94,651
167,368
2,258
688,230
716,278
82,424
39,308

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการรับประกันภัยสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรก่อนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ธุรกรรม
ในประเทศ
46,179
(15,250)
30,929
6,627
2,938
2,636
(20,525)
(4,741)
17,864
(2,515)
15,349

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
785
(676)
109
109
109

รายการ
ตัดบัญชี
(676)
676
-

รวม
46,288
(15,250)
31,038
6,627
2,938
2,636
(20,525)
(4,741)
17,973
(2,515)
15,458
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการรับประกันภัยสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรก่อนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ธุรกรรม
ในประเทศ
44,295
(14,956)
29,339
5,897
2,928
3,773
(20,437)
(6,244)
15,256
(932)
14,324

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
368
(297)
71
(26)
45
45

รายการ
ตัดบัญชี
(297)
297
-

รวม
44,366
(14,956)
29,410
5,897
2,928
3,747
(20,437)
(6,244)
15,301
(932)
14,369
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

ธุรกรรม
ในประเทศ
983,882
109,026
138,484
7,156
680,584
753,945
55,964
20,005

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
28,079
14,068
13,946
27,837
-

รายการ
ตัดบัญชี
(27,837)
(27,837)
(27,837)
-

รวม
984,124
95,257
152,430
7,156
680,584
753,945
55,964
20,005
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

ธุรกรรม
ในประเทศ
954,144
103,105
148,657
7,170
646,217
717,807
69,809
20,005

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
23,728
14,884
8,791
23,412
-

รายการ
ตัดบัญชี
(23,412)
(23,412)
(23,412)
-

รวม
954,460
94,577
157,448
7,170
646,217
717,807
69,809
20,005
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
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ธุรกรรม
ในประเทศ
42,696
(14,440)
28,256
4,465
4,786
(17,784)
(4,465)
15,258
(1,456)
13,802

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
785
(676)
109
109
109

รายการ
ตัดบัญชี
(676)
676
-

รวม
42,805
(14,440)
28,365
4,465
4,786
(17,784)
(4,465)
15,367
(1,456)
13,911

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ธุรกรรม
ในประเทศ
41,211
(14,144)
27,067
3,943
5,728
(17,702)
(5,935)
13,101
(11)
13,090

ธุรกรรม
ต่างประเทศ
368
(297)
71
(26)
45
45

รายการ
ตัดบัญชี
(297)
297
-

รวม
41,282
(14,144)
27,138
3,943
5,702
(17,702)
(5,935)
13,146
(11)
13,135

42.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจ
การกําหนดส่ วนงานดําเนินงานของธนาคาร
การกําหนดส่ วนงานดําเนิ นงานของธนาคารเป็ นไปตามโครงสร้ างการจัดองค์กรซึ่ งกําหนดขึ้นจากนโยบายการ
บริ หารงานของธนาคาร โดยแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วนงานหลัก ได้แก่
1.

ส่ วนงานธุ รกิจลูกค้ารายย่อย เป็ นส่ วนงานที่ทาํ ธุ รกรรมกับลูกค้าบุคคลทัว่ ไป โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย สิ นเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ สิ นเชื่อบัตรเครดิต เป็ นต้น

2.

ส่ วนงานธุ รกิจลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่ วนงานที่ทาํ ธุ รกรรมกับลูกค้า
ภาคธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินให้สินเชื่อระยะสั้น/ระยะยาว สิ นเชื่อเพื่อการส่ งออกและนําเข้า

3.

ส่ วนงานบริ หารการเงิน การลงทุนและธุรกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย ธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดเงินและการลงทุน และ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในเครื อ สิ นเชื่อสวัสดิการพนักงานและอื่น ๆ

นโยบายการบัญชีสาํ หรับส่ วนงานเป็ นไปตามนโยบายบัญชีของธนาคารสําหรับเกณฑ์ในการปั นส่ วน สิ นทรัพย์ของ
ส่ วนงาน ธนาคารจะปันส่ วนเฉพาะสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ตามประเภทธุรกิจ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้แสดงรวมอยูใ่ นส่ วนงานธุรกิจอื่นๆ
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานแต่ ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจากกัน เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
ตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ธนาคารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนงานโดยพิจารณาจากรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ของแต่ละส่ วนงานซึ่ งเป็ นการแสดงรายการสุ ทธิ ระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากลูกค้าภายนอกกับรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกิ ดจากการให้กูแ้ ละการกูย้ ืมจากส่ วนงาน
ดําเนิ นงานอื่น โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกูย้ มื ระหว่างกันใช้เกณฑ์ราคาตลาด ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานปั นส่ วนตามการ
ดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานธุรกิจ สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะแสดงรวมอยูใ่ นส่ วน
งานธุรกิจอื่น ๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน ค่าสิ ทธิการเช่าตัดจ่าย เป็ นต้น
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กําไรก่อนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้จากการรับประกันสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ

กลุ่มลูกค้า
รายย่อย
24,451
5,056
(14,315)
(4,854)
10,338
(2,067)
8,271
กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
3,813
882
(1,518)
314
3,491
(698)
2,793

ธุรกิจธนาคาร
ส่ วนงาน
บริ หาร
การเงิน
การลงทุน
และอื่น ๆ
101
3,313
(1,951)
75
1,538
1,309
2,847
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
และจัดการ
ธุรกิจ
กองทุน ประกันภัย
207
205
1,934
2,564
154
(1,224)
(999)
1,547
1,294
(300)
(252)
1,247
1,042
ธุรกิจ
บริ หาร
สิ นทรัพย์
82
36
(57)
62
123
(46)
77

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจอื่น
2,341
1,146
(907)
(391)
2,189
(431)
1,758

รายการ
ตัดบัญชี
(162)
1,004
(3,888)
446
53
(2,547)
(30)
(2,577)

งบการเงิน
รวม
31,038
2,938
9,263
(20,525)
(4,741)
17,973
(2,515)
15,458

(หน่วย: ล้านบาท)

ธนาคารและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการใน 4 ส่ วนงานหลักคือ (1) ธุรกิจธนาคาร ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนงานหลักตามที่กล่าวข้างต้น (2) ธุรกิจหลักทรัพย์และจัดการกองทุน (3) ธุรกิจ
ประกันภัย และ (4) ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของธนาคารและบริ ษทั ย่อย มีดงั ต่อไปนี้

การกําหนดส่ วนงานดําเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่ อย

ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)
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กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
4,302
665
(1,485)
(802)
2,680
(536)
2,144

ส่ วนงาน
บริ หาร
การเงิน
การลงทุน
และอื่น ๆ
129
4,371
(1,514)
(1,322)
1,664
2,285
3,949

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
536,719
482,118

กลุ่มลูกค้า
รายย่อย

177,411
205,354

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ

ธุรกิจธนาคาร

269,994
266,988

ส่ วนงาน
บริ หารการเงิน
การลงทุนและ
อื่น ๆ

9,557
12,306

14,494
13,452

ธุรกิจ
ประกันภัย

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
ธุรกิจ
และจัดการ
กองทุน ประกันภัย
169
186
1,899
2,408
175
(1,292)
(958)
1,285
1,302
(250)
(251)
1,035
1,051

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
และจัดการ
กองทุน

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

กําไรก่อนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้จากการรับประกันสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ

กลุ่มลูกค้า
รายย่อย
22,707
4,609
(14,703)
(3,811)
8,802
(1,760)
7,042

ธุรกิจธนาคาร

2,573
2,745

ธุรกิจบริ หาร
สิ นทรัพย์

ธุรกิจ
บริ หาร
สิ นทรัพย์
148
26
(68)
2
108
(58)
50
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48,496
40,453

ธุรกิจอื่น

ธุรกิจอื่น
1,886
1,041
(888)
(515)
1,524
(298)
1,226

(12,632)
(13,859)

รายการ
ตัดบัญชี

รายการ
ตัดบัญชี
(117)
1,029
(3,651)
471
204
(2,064)
(64)
(2,128)

1,046,612
1,009,557

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงิน
รวม
29,410
2,928
9,644
(20,437)
(6,244)
15,301
(932)
14,369

(หน่วย: ล้านบาท)

42.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ
10 ของรายได้ของกิจการ

43. ทรัพย์ สินทีม่ ีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
วางประกันกับนายทะเบียน
วางประกันศาล
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
วางประกันกับนายทะเบียน
วางประกันศาล
ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ส่วนที่ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายกับลูกค้า แต่อยู่
ระหว่างการผ่อนชําระหรื อการโอนกรรมสิ ทธิ์

750
2

770
3

-

-

18
14

18
30

6

6

18
802

24
845

3
9

19
25

44. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าที่มีสาระสําคัญมีดงั นี้
44.1 ภาระผูกพัน

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2561
303
115
2,402
2,291
283
270
759
1,045

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
303
115
2,402
2,291
283
270
759
1,045

22,341
61,018
87,106

22,341
60,994
87,082

23,832
55,643
83,196

23,832
55,604
83,157

นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ ยน สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย
ต่ างสกุลเงิ น สัญญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี้ ย และสัญญาซื้ อขายทองคํา ล่ วงหน้าตามที่ กล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7
272
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44.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี ภาระที่ ตอ้ งจ่ ายค่าบริ การที่ เกี่ ยวข้องกับทรั พย์สินรอการขาย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริ การอื่น ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสํานักงานตามสัญญาเช่าและ
บริ การระยะยาวดังนี้

ปี
2562
2563
2564 เป็ นต้นไป

งบการเงินรวม
กิจการอื่น
บริ ษทั ใหญ่
1,855
12
1,348
6
1,361
-

กิจการอื่น
1,747
1,288
1,127

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
12
69
5
-

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีภาระที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การงานธุ รการต่าง ๆ ให้กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งตามอัตราต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริ งบวกส่ วนเพิ่มตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
44.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และการโอน
สิ นทรัพย์ ด้อยคุณภาพให้ กบั บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ สุ ขุมวิท จํากัด
จากการที่ธนาคารนครหลวงไทยได้ทาํ สัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรี นคร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร
ศรี นคร”) ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2545 เป็ นต้นไป และจากการที่ธนาคารนครหลวงไทย ได้มีการ
โอนสิ นทรั พย์ของธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรี นครให้แก่ บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์
เพชรบุ รี จํา กัด (“บบส. เพชรบุ รี ”) และได้มี ก ารโอนต่ อ ให้บริ ษ ทั บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ สุ ขุม วิท จํา กัด (“บบส.
สุ ขมุ วิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยได้โอนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผูกพันและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ธนาคาร
นครหลวงไทยมีอยูก่ บั บบส. เพชรบุรี และ/หรื อ บบส. สุ ขมุ วิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็ นการโอน
สมบูรณ์ตามกฎหมายในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทําให้ธนาคารธนชาตมีภาระคงค้างจากการโอนดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ภาระผูกพันที่กองทุนฟื้ นฟูฯมีอยูต่ ่อธนาคารนครหลวงไทยได้ถูกโอน/เข้าสวมสิ ทธิ โดยธนาคารธนชาตใน
ฐานะผูซ้ ้ื อเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฟื้ นฟูฯ”) ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพันดังกล่าวประกอบด้วย
ก)

ส่ วนต่างจากการโอนสิ นทรัพย์ให้บบส. สุ ขมุ วิท จํานวนเงิน 2 ล้านบาท ซึ่ งคงเหลือเป็ นลูกหนี้รอเรี ยกเก็บ
โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน รายการคงค้างดังกล่าวเกิดจากการโอน
สิ ทธิ ไล่เบี้ยสิ นเชื่อคํ้าประกัน ซึ่ งมีประเด็นที่ตอ้ งหาข้อยุติในเรื่ องการพิสูจน์สิทธิ เรี ยกร้องหรื อคุณสมบัติ
ของสิ นทรัพย์ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาโอนสิ นทรัพย์หรื อไม่ ซึ่ ง บบส. สุ ขุมวิท ยังไม่ตกลงรับ
โอนและปั จจุบนั อยู่ระหว่างการตรวจสอบและ/หรื อเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. สุ ขุมวิท และ
กองทุนฟื้ นฟูฯเพื่อหาข้อยุติต่อไป ซึ่งได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจํานวนแล้ว

ข)

รายการโอนสิ นทรัพย์บางรายการ (ทั้งในส่ วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรี นครเดิม) ที่
บบส. สุ ขมุ วิท อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลับหรื อขอปรับปรุ งราคาและขอรับชําระเงิน
คืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งส่ วนใหญ่มีประเด็นที่ตอ้ งหาข้อยุติในเรื่ องการพิสูจน์สิทธิเรี ยกร้อง
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 รายการที่ บ บส. สุ ขุม วิ ท อยู่ร ะหว่า งการตรวจสอบมี จ ํา นวนประมาณ 29
ล้านบาท ซึ่ งเป็นรายการที่เกี่ยวกับธนาคารศรี นครเดิมทั้งจํานวน และหากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นจะได้รับ
ชดเชยจากกองทุนฟื้ นฟูฯ และรายการปรับปรุ ง (ถ้ามี) จะอยู่ภายใต้วงเงินซึ่ งกองทุนฟื้ นฟูฯได้ต้ งั วงเงิน
ชดเชยความเสี ยหายส่ วนนี้ไว้ประมาณ 29 ล้านบาท
ค)

คดีความฟ้ องร้องที่เกี่ยวเนื่ องมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรี นครจํานวน
ประมาณ 452 ล้านบาท ตามที่ได้เปิ ดเผยเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 45

ง)

ภาระตามหนังสื อคํ้าประกันที่ยงั คงค้าง

กองทุนฟื้ นฟูฯได้นาํ เงิ นเท่ากับวงเงิ นชดเชยความเสี ยหายฝากไว้กบั ธนาคารในบัญชี เงิ นฝากในนามกองทุน
ฟื้ นฟูฯเพื่อเป็ นแหล่งเงินที่จะชดเชยความเสี ยหายตามข้อตกลงการชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการรับโอน
กิจการธนาคารศรี นคร หากมีความเสี ยหายจริ งตามเงื่อนไขที่ตกลงสําหรับประเด็นคงค้างตามที่กล่าวในข้อ ก) ข)
ค) และ ง) ข้างต้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีบญั ชีเงินฝากในนามกองทุนฟื้ นฟูฯเพื่อเป็ นแหล่งเงินที่
จะชดเชยความเสี ยหายจํานวนเงินคงเหลือประมาณ 407 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ธนาคารและบบส.สุ ขมุ วิทได้มีการร่ วมประชุมหารื อและหาข้อยุติร่วมกันในหลักการสําหรับประเด็น
คงค้างดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ด้วยข้อยุติในหลักการดังกล่าว ธนาคารจึ งคาดว่าจะไม่มีผลเสี ยหายในจํานวนที่มี
สาระสําคัญที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือไปจากที่ได้มีการกันสํารองไว้ในบัญชีแล้ว และ/หรื อส่ วนที่กองทุนฟื้ นฟูฯจะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ

45. หนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ /คดีฟ้องร้ อง
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
เป็ นจํานวนรวมประมาณ 2,179 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,963 ล้านบาท) ซึ่ งผลของคดียงั ไม่
เป็ นที่ สิ้ นสุ ด อย่างไรก็ตาม ธนาคารและบริ ษ ทั ย่อ ยได้พิจารณาตั้ง สํารองหนี้ สิน ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ไว้แล้ว
บางส่ วน และส่ วนที่เหลือฝ่ ายบริ หารของธนาคารและบริ ษทั ย่อยเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึง
ไม่ได้บนั ทึกเป็ นหนี้สิน ณ ปัจจุบนั
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายข้างต้นส่ วนหนึ่งของธนาคาร จํานวน 452 ล้านบาท
เป็ นคดีที่เกี่ยวพันมาถึงธนาคารจากการที่ธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคารศรี นคร ซึ่ งธนาคารมี
สิ ทธิได้รับชดเชยความเสี ยหายตามที่เกิดขึ้นจริ งหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับกองทุนฟื้ นฟูฯ
(ข) นอกจากนี้ องค์กรในสังกัดหน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ งขอให้ธนาคารชําระคืนเงินจํานวนรวมประมาณ
2,100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของธนาคารเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มี
ความเสี ยหายเกิดขึ้น
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46. หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามธนาคารและ
บริ ษทั ย่อยจํานวนเงินประมาณ 29 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าของสาขา (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 29
ล้านบาท)

47. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทาํ ให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ งและหนี้ สินทางการเงิน
หรื อตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิม่ ขึ้น
47.1 ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจาก
การที่คู่สัญญาของธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
ได้ มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยง คือ มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดง
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความเสี่ ยงของภาระผูกพันจากการอาวัล คํ้าประกันการกูย้ ืม และคํ้าประกัน
อื่น ๆ และรวมถึงสัญญาตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้มีการบริ หารความเสี่ ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ การวิเคราะห์ความ
เสี่ ยง การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสิ นเชื่อ เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สิ นเชื่อเพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขสิ นเชื่อที่จะเป็ นปัญหาในอนาคต
47.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยอาจได้รับความ
เสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ดังนั้น ความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปด้วยความเสี่ ยงหลักคือความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สิ นค้าโภคภัณฑ์
ก)

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับโครงสร้าง
และสัดส่ วนการถือครองสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันให้เหมาะสมและ
เป็ นไปตามทิศทางของดอกเบี้ยในตลาด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดย
อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
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สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี

มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

1,184
213,035
-

88,982
152,343
540,241
-

11,019
7,524
2,005
9,189
222
2,742
64

11,019
97,690
2,005
161,532
753,498
2,742
64

362,047
17,956
4
-

383,036
52,695
43,075
-

7,077
1,304
1,163
2,097
1,518
795

752,160
71,955
1,163
2,097
43,079
1,518
795

รวม

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนีท้ ี่ มีอัตราดอกเบีย้ ปรั บขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบี ย้ คงที่ ได้ รวมเงิ นให้ สินเชื่ อที่ หยุด
รั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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งบการเงินรวม
2560

รายการ

มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
11,453
11,453
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
995
87,286
6,557
94,838
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2,889
2,889
เงินลงทุน
157,860
8,563
166,423
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
220,379
491,178
118
711,675
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
3,127
3,127
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
343
343
หนีส้ ิ นทางการเงิน
404,081
7,074
716,278
เงินรับฝาก
305,123
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
16,956
63,761
1,707
82,424
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,989
1,989
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
2,868
2,868
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
4
39,304
39,308
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
2,318
2,318
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
1,269
1,269
(1) ยอดคงเหลือของเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี ท้ ี่ มีอัตราดอกเบี ย้ ปรั บขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบี ย้ คงที่ ได้ รวมเงิ นให้ สินเชื่ อที่ หยุดรั บรู้ รายได้
ตามเกณฑ์ คงค้ าง
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
มีอตั รา
รายการ
ตามอัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
11,012
11,012
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1,062
86,872
7,471
95,405
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2,001
2,001
เงินลงทุน
147,083
6,013
153,096
(1)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
207,063
492,316
222
699,601
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
1,091
1,091
หนีส้ ิ นทางการเงิน
383,604
7,161
753,945
เงินรับฝาก
363,180
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
18,007
36,623
1,334
55,964
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
1,163
1,163
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
2,093
2,093
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
4
20,001
20,005
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
759
759
(1) ยอดคงเหลือของเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี ท้ ี่ มีอัตราดอกเบี ย้ ปรั บขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบี ย้ คงที่ ได้ รวมเงิ นให้ สินเชื่ อที่ หยุดรั บรู้ รายได้
ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

918
213,437
-

87,385
151,838
451,950
-

11,445
6,490
2,888
5,151
118
34

11,445
94,793
2,888
156,989
665,505
34

306,037
17,076
4
-

404,618
51,007
20,001
-

7,152
1,726
1,989
2,865
44

717,807
69,809
1,989
2,865
20,005
44

รวม

(1) ยอดคงเหลือของเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี ท้ ี่ มีอัตราดอกเบี ย้ ปรั บขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรื อมีอัตราดอกเบี ย้ คงที่ ได้ รวมเงิ นให้ สินเชื่ อที่ หยุดรั บรู้ รายได้
ตามเกณฑ์ คงค้ าง

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีวนั ที่มีการกําหนดอัตราใหม่หรื อวันครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึง
ก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
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งบการเงินรวม
2561
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมื่อ
ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12เดือน 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
ร้อยละ

850
6,440

86,032
58,455
36,361

2,100
12,829
19,484

75,940
241,170

5,119
236,786

88,982
152,343
540,241

1.38 - 2.18
1.33 - 2.45
6.50 - 7.14

18
920
330

127,523
38,257
2,476

212,007
11,281
3,124

43,488
1,749
17,215

488
19,930

383,036
52,695
43,075

1.60
1.88 - 1.95
1.00 - 5.53

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

งบการเงินรวม
2560
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมื่อ
ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12เดือน 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
ร้อยละ

รวม

750
4,573

79,073
25,859
44,916

6,963
12,767
25,860

500
113,647
239,859

5,587
175,970

87,286
157,860
491,178

0.35 - 2.11
1.90 - 3.05
6.40 - 7.39

51
1,699
388

129,188
39,070
393

233,578
20,759
3,100

41,264
1,118
15,423

1,115
20,000

404,081
63,761
39,304

1.60
1.44 - 1.90
1.00 - 5.53

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
ร้อยละ

2,300
6,442

84,572
57,686
35,844

11,616
17,933

72,702
205,458

5,079
226,639

86,872
147,083
492,316

2.18
2.01
6.49

18
1

127,786
23,295
-

212,311
11,091
-

43,489
1,749
-

488
20,000

383,604
36,623
20,001

1.60
1.90
5.53
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
ร้อยละ

รวม

3,470
5,405

78,523
24,338
44,776

5,392
12,096
24,088

109,916
202,125

5,488
175,556

87,385
151,838
451,950

2.01
1.90
6.39

51
1

129,697
38,520
-

233,606
10,353
-

41,264
1,018
-

1,116
20,000

404,618
51,007
20,001

1.60
1.45
5.53

นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์/หนี้ สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัว
เฉลี่ยที่คาํ นวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหว่างปี ของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉลี่ยของ
ดอกเบี้ยสําหรับปี 2561 และ 2560 เป็ นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561
ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ/การให้เช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงินทีก่ ่ อให้ เกิดค่ าใช้ จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
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ดอกเบี้ย

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

87,303
9,602
132,209
710,914

1,743
108
2,631
41,806

2.00
1.12
1.99
5.88

59,373
7,171
156,769
681,140

1,365
25
3,143
39,833

2.30
0.34
2.00
5.85

707,163
70,952
41,912

12,553
997
1,700

1.78
1.41
4.06

683,219
67,200
46,914

12,047
792
2,117

1.76
1.18
4.51

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ/การให้เช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงินทีก่ ่ อให้ เกิดค่ าใช้ จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

ข)

ดอกเบี้ย

2560
อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ย

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ)

87,480
9,602
126,087
660,221

1,739
108
2,509
38,449

1.99
1.12
1.99
5.82

60,555
7,171
150,794
637,606

1,378
26
3,031
36,847

2.28
0.36
2.01
5.78

708,746
57,247
20,005

12,567
768
1,105

1.77
1.34
5.53

684,535
56,514
28,749

12,058
593
1,493

1.76
1.05
5.19

ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้
มูลค่าของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรื อทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินทางการเงิน
เนื่ องจากธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศทําให้มีความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนโดยการบริ หารจัดการสถานะเงินตราต่างประเทศสุ ทธิ และดําเนิ นการภายใต้นโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยง ซึ่ งอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการของธนาคารและของบริ ษทั ย่อยภายใต้เกณฑ์ที่กาํ หนดโดย ธปท.อย่าง
เคร่ งครัด
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ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รวมหนี้สิน
สุ ทธิ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศของภาระผูกพัน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ

ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

อื่น ๆ

192
1,337
17,386
10,103
296
29,314
519
14,098
14,617
14,697

94
70
51
215
23
1
24
191

21
79
30
130
1
1
129

14
29
1,377
1,420
31
31
1,389

43
181
10
234
57
57
177

800
196
609
544

1
3
48
5

27
18
-

-

3
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รวมหนี้สิน
สุ ทธิ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศของภาระผูกพัน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ
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ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

อื่น ๆ

81
9,227
10,442
14,167
507
34,424
1,554
15,537
17,091
17,333

56
45
67
168
14
1
15
153

8
99
87
194
60
60
134

7
26
1,535
1,568
41
41
1,527

24
158
8
190
70
70
120

930
202
813
567

1
7
109
5

12
19
-

4
-

4
1

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รวมหนี้สิน
สุ ทธิ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศของภาระผูกพัน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ

ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

192
1,337
17,386
10,103
296
29,314
519
14,098
14,617
14,697

94
70
51
215
23
1
24
191

21
79
30
130
1
1
129

800
196
609
544

1
3
48
5

27
18
-

14
29
1,377
1,420
31
31
1,389

อื่น ๆ
43
181
10
234
57
57
177

3
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
รวมหนี้สิน
สุ ทธิ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศของภาระผูกพัน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ

81
9,227
10,442
14,167
507
34,424
1,554
15,537
17,091
17,333
930
202
813
567

ยูโร
56
45
67
168
14
1
15
153
1
7
109
5

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน
8
99
87
194
60
60
134
12
19
-

อื่น ๆ

7
26
1,535
1,568
41
41
1,527

24
158
8
190
70
70
120

4
-

4
1
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นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยยังมีภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาอนุพนั ธ์อื่นที่ตอ้ งจ่ายหรื อรับชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ เพื่อการค้าและเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย

ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

อื่น ๆ

40,304
37,035

214
348

225
346

1
1,378

674
828

2,378
19,962

-

-

-

-

66,154
66,154

-

-

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
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ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

อื่น ๆ

43,563
49,685

845
985

170
303

54
1,575

553
661

3,827
14,431

-

-

-

-

64,098
64,098

-

-

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้ อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
- สัญญาซื้ อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้ อ
- สัญญาขาย

ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

อื่น ๆ

40,304
37,035

214
348

225
346

1
1,378

674
828

2,378
19,962

-

-

-

-

66,154
66,154

-

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้ อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
- สัญญาซื้ อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้ อ
- สัญญาขาย

ค)

ยูโร

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

เยน

อื่น ๆ

43,563
49,685

845
985

170
303

54
1,575

553
661

3,827
14,431

-

-

-

-

64,098
64,098

-

-

-

-

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สิ นค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุ น /สิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรื อหุ น้ ทุนหรื อราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ งอาจจะทําให้เกิดความผันผวนต่อ
รายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด โดยมีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ ยง
(Limit) ในการทําธุ รกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยรับได้ เช่น Position
Limit และ Loss Limit เป็ นต้น โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ ยง (Risk Control Unit) ซึ่งแยกออกจากหน่วยงาน
ที่ทาํ ธุ รกรรม (Front Office) และหน่วยงานที่บนั ทึกรายการ (Back Office) ทําหน้าที่ควบคุมความเสี่ ยงและ
รายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรื อผูบ้ ริ หารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ หารความเสี่ ยง
ได้ทนั ท่วงที โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
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47.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่ธนาคารและบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้างแหล่งเงินทุน
ระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการดํารงสภาพคล่อง เพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องที่เพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบนั และอนาคต โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริ หารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงิ นนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ภาระผูกพัน
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม
11,019
9,558
5
40,314
-

น้อยกว่า
1 ปี

รายงานประจำ�ปี 2561

ไม่มี
กําหนด

รวม

88,132
670
69,153
187,153
2,742
64

1,335
83,190
526,031
-

9,184
-

11,019
97,690
2,005
161,532
753,498
2,742
64

364,977
22,430
1,163
334
-

342,847
47,288
703
5,600
1,518
795

44,336
2,237
1,394
37,145
-

-

752,160
71,955
1,163
2,097
43,079
1,518
795

2
87
57
31
37,732

291
2,315
226
728
43,857

10
1,770

-

303
2,402
283
759
83,359

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนีเ้ มื่อทวงถามรวมเงินให้ สินเชื่ อที่หยุดรั บรู้ รายได้
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งบการเงินรวม
2561
มากกว่า
1 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ภาระผูกพัน
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

น้อยกว่า
1 ปี

งบการเงินรวม
2560
มากกว่า
1 ปี

ไม่มี
กําหนด

รวม

11,453
8,302
5
39,792
-

86,036
1,069
37,333
195,223
3,127
343

500
1,820
120,552
476,660
-

8,533
-

11,453
94,838
2,889
166,423
711,675
3,127
343

307,595
20,362
1,989
392
-

365,947
59,828
1,319
3,493
2,318
1,269

42,736
2,234
1,549
35,423
-

-

716,278
82,424
1,989
2,868
39,308
2,318
1,269

2
87
48
250
38,221

100
2,204
222
795
39,177

13
2,077

-

115
2,291
270
1,045
79,475

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนีเ้ มื่อทวงถามรวมเงินให้ สินเชื่ อที่หยุดรั บรู้ รายได้
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ภาระผูกพัน
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
น้อยกว่า
มากกว่า
ไม่มี
1 ปี
1 ปี
กําหนด

11,012
10,833
5
34,922
-

84,572
666
67,171
184,658
1,091

1,335
79,912
480,021
-

6,008
-

11,012
95,405
2,001
153,096
699,601
1,091

366,193
19,341
1,163
5
-

343,414
34,386
699
759

44,338
2,237
1,394
20,000
-

-

753,945
55,964
1,163
2,093
20,005
759

2
87
57
31
37,732

291
2,315
226
728
43,857

10
1,746

-

303
2,402
283
759
83,335

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนีเ้ มื่อทวงถามรวมเงินให้ สินเชื่ อที่หยุดรั บรู้ รายได้
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รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
ภาระผูกพัน
การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
น้อยกว่า
มากกว่า
ไม่มี
1 ปี
1 ปี
กําหนด

รวม

11,445
10,878
5
34,486
-

83,915
1,068
35,172
192,762
34

1,820
116,690
438,257
-

5,122
-

11,445
94,793
2,888
156,989
665,505
34

308,587
18,802
1,989
5
-

366,484
48,873
1,316
44

42,736
2,134
1,549
20,000
-

-

717,807
69,809
1,989
2,865
20,005
44

2
87
48
250
38,221

100
2,204
222
795
39,177

13
2,038

-

115
2,291
270
1,045
79,436

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนีเ้ มื่อทวงถามรวมเงินให้ สินเชื่ อที่หยุดรั บรู้ รายได้
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47.4 มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินแยกแสดงตามลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
รวม
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น-เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
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งบการเงินรวม
2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

1,719
156,845
5,408
1,763

1,719
156,845
5,408
1,763

5,568
2

1,719
151,277
1,761

5,408
-

11,109
97,568
286
4,233
730,491
2,742
64
752,160
71,955
1,163
334
43,079
1,518
795

11,109
97,568
315
8,642
739,712
2,742
64
752,334
71,956
1,163
480
43,355
1,518
795

11,109
8,708
369,124
19,260
1,163
-

62,689
315
634
317,817
2,742
64
383,210
33,275
480
43,355
1,518
795

26,171
8,008
421,895
19,421
-

(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
รวม
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ที่ดิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้สาํ นักหักบัญชี
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น - เจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี

งบการเงินรวม
2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2

2,518
163,434
5,534
2,511

2,518
163,434
5,534
2,511

4,916
-

11,453
94,651
371
3,934
688,230
3,127
343
716,278
82,424
1,989
357
39,308
2,318
1,269

11,453
94,651
529
8,010
696,177
3,127
343
716,495
82,427
1,989
360
40,174
2,318
1,269

11,453
7,504
312,197
18,663
1,989
-

ระดับ 3

2,518
158,518
2,511

5,534
-

54,798
529
355
324,376
3,127
343
404,298
46,920
360
40,174
2,318
1,269

32,349
7,655
371,801
16,844
-
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
มูลค่ายุติธรรม
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

1,715
148,308
5,391
1,759

1,715
148,308
5,391
1,759

2,213
-

1,715
146,095
1,759

5,391
-

11,012
95,257
286
4,122
680,584
1,091
753,945
55,964
1,163
334
20,005
759

11,012
95,257
315
8,501
689,316
1,091
754,119
55,965
1,163
480
20,278
759

11,012
8,533
370,341
19,342
1,163
-

59,118
315
541
314,910
1,091
383,778
33,383
480
20,278
759

27,606
7,960
374,406
3,240
-

(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - ที่ดิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม

ระดับ 3

2,517
153,328
5,517
2,508

2,517
153,328
5,517
2,508

1,290
-

2,517
152,038
2,508

5,517
-

11,445
94,577
371
4,120
646,217
34
717,807
69,809
1,989
357
20,005
44

11,445
94,577
529
8,174
653,659
34
718,025
69,810
1,989
360
20,722
44

11,445
7,360
313,189
18,802
1,989
-

52,175
529
564
321,702
34
404,836
47,111
360
20,722
44

35,042
7,610
331,957
3,897
-

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
เงินสด

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

ตราสารอนุพนั ธ์

- มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาซื้ อขายในตลาด ในกรณี ที่มูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะคํานวณ
โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่
ใช้ในแบบจําลองเป็ นข้อมูลตลาดเช่ น อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่ งได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ ปรับด้วยค่าความ
เสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.23
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เงินลงทุน

- มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคา
เสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรื อตลาดอื่น
- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วย
ลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ ใช้แพร่ หลายในตลาด
ได้แก่ วิธีราคาตลาด (Market approach) หรื อวิธีราคาทุน (Cost approach)
หรื อวิธีรายได้ (Income approach) ในการคํานวณมูลค่าของกิจการ รวมถึง
ใช้มูลค่าทางบัญชี (Book Value) หรื อการปรั บปรุ งมูลค่าทางบัญชี
(Adjusted Book Value)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงิ นให้สินเชื่ อที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยปรั บตามอัตราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชี สุทธิ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่ อที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่คาํ นวณจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงิน
ให้สินเชื่อที่มีลกั ษณะคล้ายกันสุ ทธิค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญและรายได้รอตัด
บัญชี
- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งหยุดรับรู ้รายได้
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ หรื อประมาณ
ตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายหนี้ได้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดิน

- มูลค่ายุติธรรมใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดของทรัพย์สินอันพึงจะมีขอ้ มูล
ราคาซื้อขายเปรี ยบเทียบจากทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน

ลูกหนี้และเจ้าหนี้จากการซื้อขาย - มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมประมาณตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะ
หลักทรัพย์
การเงิน เนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
ลูกหนี้และเจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี - มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมประมาณตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
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เงินรับฝาก

- มูลค่ายุติธรรมของเงิ นรั บฝากประเภทจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม หรื อ มี อ ตั รา
ดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งอายุครบกําหนด
คงเหลื อไม่เกิ นกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ นประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชี
- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และมีอายุครบกําหนด
คงเหลื อเกิ นกว่า 1 ปี นับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นคํานวณจาก
ประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินรับฝากของ
ธนาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกัน

รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน)

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ซ่ ึ งอายุครบกําหนดคงเหลือไม่เกิ นกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกิ นกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิ น คํา นวณจากประมาณการกระแสเงิ น สด คิ ด ลดด้ว ยอัต รา
ดอกเบี้ ย ในตลาดของตราสารหนี้ หรื อ อัต ราดอกเบี้ ย ตามประกาศของ
ธนาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกัน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

- มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมประมาณตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่ออกและเงิ นกู้ยืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยปรั บ
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงอายุครบกําหนดคงเหลือไม่เกิน
กว่า 1 ปี นับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นประมาณตามมูลค่าตาม
บัญชี
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่ออกและเงิ นกูย้ ืมที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่
และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดของตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ธนาคารและบริ ษทั ย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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47.5 ตราสารอนุพนั ธ์
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมี นโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของธนาคารและ
บริ ษ ทั ย่อ ย และเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า ซึ่ งตราสารอนุ พ นั ธ์ เ หล่ า นี้ ได้แ ก่ สั ญ ญาอัต รา
แลกเปลี่ ยน สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้ อขาย
สิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงด้านตราสารอนุพนั ธ์ โดยกําหนดนโยบายและวงเงินที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงให้มีข้ นั ตอนการรายงานความเสี่ ยงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุ รกรรมด้านอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
ธนาคารและบริ ษทั ย่อยควบคุมความเสี่ ยงด้านการผิดนัดชําระที่เกี่ ยวข้องกับอนุ พนั ธ์ทางการเงิน โดยพิจารณา
วงเงินสิ นเชื่อที่ให้กบั ลูกค้าโดยรวม ซึ่ งการพิจารณาดังกล่าวเป็ นไปเช่นเดียวกับกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ออัน
ทําให้ธนาคารและบริ ษทั ย่อยควบคุมระดับความเสี่ ยงที่สามารถรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ที่ทาํ ขึ้น
เพื่อการค้าและเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (บัญชี เพื่อการธนาคาร) ซึ่ งจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญา
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี

2561

2560

มากกว่า

มากกว่า

1 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 ปี

รวม

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้อ

41,418

-

41,418

45,185

-

45,185

- สัญญาขาย

39,935

-

39,935

53,209

-

53,209

- สัญญาซื้อ

276

2,102

2,378

1,412

2,415

3,827

- สัญญาขาย

438

19,524

19,962

5,680

8,751

14,431

- จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่

32,174

129,237

161,411

38,084

116,132

154,216

- จ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

33,349

108,866

142,215

39,358

98,641

137,999

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่

33,349

108,266

141,615

39,358

98,041

137,399

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

32,174

129,837

162,011

38,084

116,732

154,816

- สัญญาซื้อ

53

-

53

239

-

239

- สัญญาขาย

876

-

876

1,668

-

1,668

9

-

9

1

-

1

278

-

278

396

-

396

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สัญญาฟิ วเจอร์ส

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
- สัญญาขาย
อื่น ๆ
- สัญญาขาย
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต่างสกุลเงิน
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่
- จ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2561
มากกว่า
1 ปี

รวม

ไม่เกิน 1 ปี

2560
มากกว่า
1 ปี

รวม

41,418
39,935

-

41,418
39,935

45,185
53,209

-

45,185
53,209

276
438

2,102
19,524

2,378
19,962

1,412
5,680

2,415
8,751

3,827
14,431

32,174
33,349
33,349
32,174

129,237
108,866
108,266
129,837

161,411
142,215
141,615
162,011

38,084
39,358
39,358
38,084

116,132
98,641
98,041
116,732

154,216
137,999
137,399
154,816

48. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี ของธนาคาร เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ ในอัตราหุ น้ ละ 0.581 บาท รวม
เป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ น 3,524 ล้านบาท

49. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำนักงานใหญ่

สาขาเจริญนคร ซอย 36
โทรศัพท์ 0-2862-5011-3
โทรสาร 0-2862-5017

สาขาเซ็นทรัล เวิลด์
โทรศัพท์ 0-2646-1346-9
โทรสาร 0-2646-1350

กรุงเทพฯ

สาขาเจริญผล
โทรศัพท์ 0-2215-6628-30
โทรสาร 0-2215-6627

สาขาดอนเมือง
โทรศัพท์ 0-2929-7004, 0-2566-1950-1
โทรสาร 0-2566-3425

ส�ำนักชิดลม
โทรศัพท์ 0-2251-5821-3
โทรสาร 0-2658-5504

สาขาชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
โทรศัพท์ 0-2308-2955-7, 0-2718-1834
โทรสาร 0-2308-2950

สาขาดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0-2573-0673-5
โทรสาร 0-2573-0677

ส�ำนักเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-2208-5000 ต่อ 5099, 5108
โทรสาร 0-2208-5118

สาขาโชคชัย 4
โทรศัพท์ 0-2931-0895-7
โทรสาร 0-2931-0798

สาขาเดอะไนน์ (ถนนพระราม 9)
โทรศัพท์ 0-2319-1662-4
โทรสาร 0-2718-7869

ส�ำนักสวนมะลิ
โทรศัพท์ 0-2220-2222 ต่อ 2106-7, 2112
โทรสาร 0-2224-3810, 0-2226-2437

สาขาซีคอนสแควร์
โทรศัพท์ 0-2721-8548-50
โทรสาร 0-2721-8551

สาขาเดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)
โทรศัพท์ 0-2346-4103-4, 0-2346-4109
โทรสาร 0-2346-4111

สาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 0-2102-2410-2
โทรสาร 0-2102-2413

สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2721-9955
โทรสาร 0-2721-8321

สาขาเดอะมอลล์ 3 รามค�ำแหง
โทรศัพท์ 0-2314-2627
โทรสาร 0-2314-7277

สาขาคลองจั่น
โทรศัพท์ 0-2377-1364, 0-2377-1368-9
โทรสาร 0-2377-3609

สาขาเซ็นทรัล บางนา
โทรศัพท์ 0-2398-9572-3
โทรสาร 0-2398-9574

สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
โทรศัพท์ 0-2477-7321-3
โทรสาร 0-2477-7324

สาขาคลองเตย
โทรศัพท์ 0-2240-0161, 0-2249-2633
โทรสาร 0-2249-4789

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0-2884-9680-3
โทรสาร 0-2884-9684

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
โทรศัพท์ 0-2375-1575
โทรสาร 0-2375-1686

สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13
โทรศัพท์ 0-2864-1560-3
โทรสาร 0-2864-1566

สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
โทรศัพท์ 0-2872-4770
โทรสาร 0-2872-4769

สาขาเดอะมอลล์ บางแค
โทรศัพท์ 0-2803-8310
โทรสาร 0-2803-8305

สาขาจรัญสนิทวงศ์ 35
โทรศัพท์ 0-2411-0511, 0-2411-0605
โทรสาร 0-2411-0607

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3
โทรศัพท์ 0-2211-8260
โทรสาร 0-2211-8190

สาขาตรอกจันทร์
โทรศัพท์ 0-2211-1286, 0-2211-4511
โทรสาร 0-2211-4653

สาขาจรัญสนิทวงศ์ 86/2
โทรศัพท์ 0-2435-6809
โทรสาร 0-2435-6807

สาขาเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9
โทรศัพท์ 0-2160-2950-2
โทรสาร 0-2160-2954

สาขาตลาดบางแค
โทรศัพท์ 0-2801-1005-6
โทรสาร 0-2801-1007

สาขาจามจุรี สแควร์
โทรศัพท์ 0-2160-5254-6
โทรสาร 0-2160-5258

สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา
โทรศัพท์ 0-2552-7462, 0-2552-7467-8
โทรสาร 0-2970-5518

สาขาตลาดพลู
โทรศัพท์ 0-2466-7404, 0-2466-7423
โทรสาร 0-2465-1767

สาขาจารุเมือง
โทรศัพท์ 0-2214-1488, 0-2214-1739
โทรสาร 0-2214-2038

สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
โทรศัพท์ 0-2937-1280-2
โทรสาร 0-2937-1283

สาขาตลาดยิ่งเจริญ
โทรศัพท์ 0-2552-8043, 0-2552-8045
โทรสาร 0-2972-3161

โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2217-8333

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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สาขาตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง
โทรศัพท์ 0-2521-1670, 0-2521-0612-3
โทรสาร 0-2521-0611

สาขาถนนพระสุเมรุ (บางล�ำพู)
โทรศัพท์ 0-2281-6821, 0-2281-6332
โทรสาร 0-2281-7457

สาขาธนิยะ
โทรศัพท์ 0-2236-3520-1, 0-2236-9129
โทรสาร 0-2236-9119

สาขาตลาดส�ำเหร่
โทรศัพท์ 0-2472-2045-50
โทรสาร 0-2472-2052

สาขาถนนพัฒนาการ 22
โทรศัพท์ 0-2318-7241-2, 0-2318-7620
โทรสาร 0-2318-7393

สาขานวมินทร์ 42
โทรศัพท์ 0-2375-1281-2, 0-2375-1284
โทรสาร 0-2375-1285

สาขาเตาปูน
โทรศัพท์ 0-2587-7292, 0-2587-7284-5
โทรสาร 0-2587-7379

สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
โทรศัพท์ 0-2254-0252-4
โทรสาร 0-2254-0255

สาขานวมินทร์ 66
โทรศัพท์ 0-2519-5724, 0-2519-4616
โทรสาร 0-2519-4627

สาขาโตโยต้า บัสส์ เกษตร-นวมินทร์
โทรศัพท์ 0-2561-0069-71
โทรสาร 0-2561-0073

สาขาถนนมังกร
โทรศัพท์ 0-2225-3331, 0-2225-3863
โทรสาร 0-2225-8364

สาขานางเลิ้ง
โทรศัพท์ 0-2281-0842, 0-2281-2169
โทรสาร 0-2281-2322

สาขาถนนกาญจนาภิเษก (ทวีวัฒนา)
โทรศัพท์ 0-2447-9206-8
โทรสาร 0-2447-9209

สาขาถนนสาทรใต้ (ไทยซีซีทาวเวอร์)
โทรศัพท์ 0-2675-5697-9, 0-2675-5700
โทรสาร 0-2675-5701

สาขานานาเหนือ
โทรศัพท์ 0-2252-0709, 0-2252-6540
โทรสาร 0-2253-5668

สาขาถนนเคหะร่มเกล้า
โทรศัพท์ 0-2543-9200-1, 0-2543-9191
โทรสาร 0-2543-9192

สาขาถนนสิรินธร
โทรศัพท์ 0-2434-5028-9
โทรสาร 0-2434-5661

สาขาบางขุนนนท์
โทรศัพท์ 0-2424-9778-9, 0-2433-6028-9
โทรสาร 0-2434-9772

สาขาถนนจันทน์
โทรศัพท์ 0-2285-5360, 0-2285-5368
โทรสาร 0-2285-5361

สาขาถนนเอกชัย (บางบอน 5)
โทรศัพท์ 0-2450-3741-3
โทรสาร 0-2450-3744

สาขาบางโคล่
โทรศัพท์ 0-2289-4223, 0-2289-4236
โทรสาร 0-2289-4159

สาขาถนนฉลองกรุง
โทรศัพท์ 0-2327-8111-3
โทรสาร 0-2327-8114

สาขาทองหล่อ
โทรศัพท์ 0-2381-8421-2, 0-2381-8364-5
โทรสาร 0-2381-8423

สาขาบางซื่อ
โทรศัพท์ 0-2587-0616, 0-2587-0686
โทรสาร 0-2585-9659

สาขาถนนนางลิ้นจี่
โทรศัพท์ 0-2286-1971, 0-2286-1898
โทรสาร 0-2286-1939

สาขาทองหล่อ ซอย 17
โทรศัพท์ 0-2185-2756, 0-2185-2758-61
โทรสาร 0-2185-2757

สาขาบางนา
โทรศัพท์ 0-2398-0182-4
โทรสาร 0-2398-0185

สาขาถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 0-2446-8061-4
โทรสาร 0-2446-8065

สาขาท่าดินแดง
โทรศัพท์ 0-2863-1283-5
โทรสาร 0-2863-1289

สาขาบางนา-ตราด กม. 4
โทรศัพท์ 0-2399-2841-3
โทรสาร 0-2399-2845

สาขาถนนบูรพา (พาหุรัด)
โทรศัพท์ 0-2221-2069, 0-2221-5239
โทรสาร 0-2221-5128

สาขาเทเวศร์
โทรศัพท์ 0-2628-7240-4, 0-2628-7247
โทรสาร 0-2282-8810

สาขาบางบอน
โทรศัพท์ 0-2899-8533-5
โทรสาร 0-2899-8540

สาขาถนนพระราม 2 (การเคหะธนบุรี 3)
โทรศัพท์ 0-2451-4402, 0-2451-4409
โทรสาร 0-2451-4882

สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 2
โทรศัพท์ 0-2415-9130-2
โทรสาร 0-2892-8004

สาขาบางปะกอก
โทรศัพท์ 0-2427-7527-9
โทรสาร 0-2872-3245

สาขาถนนพระราม 2 (ซอย 3)
โทรศัพท์ 0-2427-1552-3
โทรสาร 0-2427-1551

สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81
โทรศัพท์ 0-2489-2087-9
โทรสาร 0-2812-4073

สาขาบางมด
โทรศัพท์ 0-2428-6913-5
โทรสาร 0-2428-6994

สาขาถนนพระราม 9
โทรศัพท์ 0-2246-7829-30
โทรสาร 0-2246-8473

สาขาเทสโก้ โลตัส วังหิน
โทรศัพท์ 0-2578-6194-6
โทรสาร 0-2578-6197

สาขาบางรัก
โทรศัพท์ 0-2234-4227-9
โทรสาร 0-2630-9027
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สาขาบ�ำรุงเมือง
โทรศัพท์ 0-2214-0607-8
โทรสาร 0-2216-9798

สาขาปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0-2435-4273-4, 0-2435-7374
โทรสาร 0-2435-4518

สาขามาบุญครอง
โทรศัพท์ 0-2048-5712-4
โทรสาร 0-2048-5717

สาขาบิ๊กซี ดอนเมือง
โทรศัพท์ 0-2551-0638-9
โทรสาร 0-2551-0642

สาขาพระราม 3
โทรศัพท์ 0-2682-7322-6, 0-2682-7328-9
โทรสาร 0-2682-7327

สาขามีนบุรี
โทรศัพท์ 0-2517-8014-5, 0-2517-9321
โทรสาร 0-2517-8016

สาขาบิ๊กซี บางนา
โทรศัพท์ 0-2396-0482, 0-2396-0484-5
โทรสาร 0-2396-0500

สาขาพระราม 4
โทรศัพท์ 0-2249-4201-3, 0-2671-0260
โทรสาร 0-2249-4204

สาขายูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว
โทรศัพท์ 0-2511-0236, 0-2511-0246
โทรสาร 0-2511-0268

สาขาบิ๊กซี บางบอน
โทรศัพท์ 0-2416-9969-71
โทรสาร 0-2416-9974

สาขาพรานนก
โทรศัพท์ 0-2418-0785, 0-2418-0787
โทรสาร 0-2418-0786

สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้าส์)
โทรศัพท์ 0-2693-9811
โทรสาร 0-2693-9820

สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 3 (รามค�ำแหง)
โทรศัพท์ 0-2916-3584-5, 0-2916-3603
โทรสาร 0-2916-3607

สาขาพหลโยธิน ซอย 6
โทรศัพท์ 0-2279-9874-5
โทรสาร 0-2279-9895

สาขารัชดาภิเษก-ท่าพระ
โทรศัพท์ 0-2878-8845-7
โทรสาร 0-2878-8852

สาขาบิ๊กซี สุขาภิบาล 5
โทรศัพท์ 0-2153-1513-4, 0-2153-1566
โทรสาร 0-2153-1567

สาขาพัฒนาการ
โทรศัพท์ 0-2015-2600-2
โทรสาร 0-2015-2604

สาขารัชดา-ห้วยขวาง
โทรศัพท์ 0-2694-1489-91, 0-2694-1495
โทรสาร 0-2694-1496

สาขาบิ๊กซี เอกมัย
โทรศัพท์ 0-2714-8274-7
โทรสาร 0-2714-8268

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
โทรศัพท์ 0-2325-9073-4
โทรสาร 0-2325-9075

สาขาราชด�ำเนินกลาง
โทรศัพท์ 0-2226-3083-5, 0-2621-2185
โทรสาร 0-2621-2186

สาขาโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์
โทรศัพท์ 0-2628-1693-5, 0-2628-1690
โทรสาร 0-2628-1696

สาขาพี.บี. ทาวเวอร์ (คลองตัน)
โทรศัพท์ 0-2381-3114-5, 0-2381-3121-2
โทรสาร 0-2381-3124

สาขาราชด�ำริ
โทรศัพท์ 0-2251-4314, 0-2251-4348-9
โทรสาร 0-2251-4316

สาขาประชาชื่น
โทรศัพท์ 0-2585-6811, 0-2585-9656-7
โทรสาร 0-2585-2666

สาขาเพชรเกษม
โทรศัพท์ 0-2456-0337-42
โทรสาร 0-2454-4116

สาขาราชวงศ์
โทรศัพท์ 0-2224-5705, 0-2224-5870
โทรสาร 0-2224-5792

สาขาประชาอุทิศ
โทรศัพท์ 0-2873-4721-3, 0-2873-5848
โทรสาร 0-2873-5849

สาขาเพชรเกษม 69
โทรศัพท์ 0-2809-3034-8
โทรสาร 0-2809-3041

สาขาราชวัตร์
โทรศัพท์ 0-2241-0868, 0-2243-6183
โทรสาร 0-2241-1483

สาขาประชาอุทิศ (ห้วยขวาง)
โทรศัพท์ 0-2934-4181-3
โทรสาร 0-2934-4184

สาขาเพลินจิตเซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 0-2656-8403-7
โทรสาร 0-2656-8400

สาขารามค�ำแหง 160
โทรศัพท์ 0-2540-3132-4
โทรสาร 0-2917-0047

สาขาประตูน�้ำ
โทรศัพท์ 0-2208-0072, 0-2208-0074-5
โทรสาร 0-2208-0076

สาขาแพลทินัม ประตูน�้ำ
โทรศัพท์ 0-2121-9683-5
โทรสาร 0-2121-9687

สาขารามค�ำแหง ซอย 122
โทรศัพท์ 0-2372-2377-9
โทรสาร 0-2728-2950

สาขาประเวศ
โทรศัพท์ 0-2322-2223, 0-2722-1371-2
โทรสาร 0-2322-8943

สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์
โทรศัพท์ 0-2947-6402-5
โทรสาร 0-2947-6410

สาขารามค�ำแหง ซอย 129
โทรศัพท์ 0-2372-3318-20
โทรสาร 0-2729-5832

สาขาปากคลองตลาด
โทรศัพท์ 0-2221-7511, 0-2222-7467
โทรสาร 0-2222-4794

สาขามันนี่ปาร์ค
โทรศัพท์ 0-2686-3960-2
โทรสาร 0-2686-3959

สาขารามอินทรา
โทรศัพท์ 0-2943-5630-1, 0-2519-0824-5
โทรสาร 0-2519-0826
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สาขารามอินทรา (กม. 7)
โทรศัพท์ 0-2510-9610, 0-2510-9882
โทรสาร 0-2510-9197

สาขาเล่งเน่ยยี่
โทรศัพท์ 0-2221-1248, 0-2221-3501
โทรสาร 0-2223-3211

สาขาสรงประภา
โทรศัพท์ 0-2928-8542-5
โทรสาร 0-2928-8546

สาขารามอินทรา (กม. 8)
โทรศัพท์ 0-2510-6900, 0-2510-2342
โทรสาร 0-2510-9875

สาขาวงเวียนใหญ่
โทรศัพท์ 0-2437-0188, 0-2437-2596
โทรสาร 0-2437-5784

สาขาสะพานควาย
โทรศัพท์ 0-2279-6060-1
โทรสาร 0-2616-6747

สาขาโรงพยาบาลพญาไท 1
โทรศัพท์ 0-2246-7713-5
โทรสาร 0-2246-7716

สาขาวงศ์สว่าง
โทรศัพท์ 0-2058-9900-4
โทรสาร 0-2834-9905

สาขาสะพานพระราม 7 (บางพลัด)
โทรศัพท์ 0-2423-9011-3
โทรสาร 0-2423-9015

สาขาโรงพยาบาลรามค�ำแหง
โทรศัพท์ 0-2374-1523-5
โทรสาร 0-2374-1562

สาขาวงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 0-2586-0420-2
โทรสาร 0-2910-7949

สาขาสาธุประดิษฐ์ 49
โทรศัพท์ 0-2682-0610-8
โทรสาร 0-2682-0619

สาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทรศัพท์ 0-2278-2194-6
โทรสาร 0-2278-2606

สาขาวัชรพล
โทรศัพท์ 0-2508-2185-7
โทรสาร 0-2508-2207

สาขาสามแยกไฟฉาย
โทรศัพท์ 0-2411-3446, 0-2418-3575-6
โทรสาร 0-2411-2321

สาขาโรงพยาบาลวิภาวดี
โทรศัพท์ 0-2561-5320-2
โทรสาร 0-2941-3006

สาขาวัดพระยาไกร
โทรศัพท์ 0-2289-3026-7, 0-2289-5033
โทรสาร 0-2289-5032

สาขาส�ำเพ็ง
โทรศัพท์ 0-2222-7396, 0-2223-2898
โทรสาร 0-2225-8468

สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49
โทรศัพท์ 0-2712-7013-4
โทรสาร 0-2712-7016

สาขาวุฒากาศ
โทรศัพท์ 0-2466-9981-2, 0-2466-6160
โทรสาร 0-2472-5838

สาขาส�ำเหร่
โทรศัพท์ 0-2468-0609, 0-2468-1008-9
โทรสาร 0-2476-5423

สาขาลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0-2327-2754-6
โทรสาร 0-2327-2706

สาขาเวิ้งนครเขษม
โทรศัพท์ 0-2222-2430, 0-2221-7201-4
โทรสาร 0-2222-6475

สาขาสี่กั๊กพระยาศรี
โทรศัพท์ 0-2222-4477-8, 0-2226-2267
โทรสาร 0-2225-7036

สาขาลาดพร้าว
โทรศัพท์ 0-2512-2343-4, 0-2938-2433
โทรสาร 0-2512-2342

สาขาศรีวรจักร
โทรศัพท์ 0-2222-1912, 0-2222-1917
โทรสาร 0-2622-9338

สาขาสี่พระยา
โทรศัพท์ 0-2233-5305-7, 0-2267-2191-4
โทรสาร 0-2233-4174

สาขาลาดพร้าว 53
โทรศัพท์ 0-2539-1167, 0-2539-2857
โทรสาร 0-2539-2261

สาขาศรีวรา
โทรศัพท์ 0-2538-8466, 0-2538-8986
โทรสาร 0-2538-9378

สาขาสี่แยกเกษตร
โทรศัพท์ 0-2579-1340, 0-2579-3483
โทรสาร 0-2579-6794

สาขาลาดพร้าว 80
โทรศัพท์ 0-2933-9172, 0-2933-9174-5
โทรสาร 0-2933-9178

สาขาศาลอุทธรณ์
โทรศัพท์ 0-2938-3421-3
โทรสาร 0-2938-3428

สาขาสี่แยกเฉลิมบุรี (เยาวราช)
โทรศัพท์ 0-2221-1236, 0-2221-7194
โทรสาร 0-2225-0580

สาขาลาดพร้าว 118
โทรศัพท์ 0-2539-2925-7
โทรสาร 0-2530-4348

สาขาศิริราช
โทรศัพท์ 0-2412-4515, 0-2412-4583-4
โทรสาร 0-2866-3218

สาขาสี่แยกบ้านแขก
โทรศัพท์ 0-2465-2115, 0-2465-5072
โทรสาร 0-2465-5071

สาขาลาดพร้าว ซอย 101
โทรศัพท์ 0-2187-0162-4
โทรสาร 0-2187-0161

สาขาสนามเป้า
โทรศัพท์ 0-2271-0026-8
โทรสาร 0-2271-0030

สาขาสีลม
โทรศัพท์ 0-2266-7414, 0-2266-7417
โทรสาร 0-2266-7416

สาขาล�ำสาลี
โทรศัพท์ 0-2374-3047-9
โทรสาร 0-2374-3050

สาขาสยามพารากอน
โทรศัพท์ 0-2129-4374-7
โทรสาร 0-2129-4372

สาขาสีลม (ถนนปั้น)
โทรศัพท์ 0-2237-9317-20, 0-2235-5800-2
โทรสาร 0-2237-9321
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สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
โทรศัพท์ 0-2231-3237, 0-2231-3663-5
โทรสาร 0-2235-8833

สาขาอาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ (กล้วยน�้ำไท)
โทรศัพท์ 0-2381-5065-7
โทรสาร 0-2381-5068

สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0-2193-8114-6
โทรสาร 0-2101-0710

สาขาสุขุมวิท 71
โทรศัพท์ 0-2391-6067, 0-2392-5944
โทรสาร 0-2392-2534

สาขาอาคารวรวัฒน์ สีลม
โทรศัพท์ 0-2635-1150-2
โทรสาร 0-2635-1157

สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 0-2525-4736-8
โทรสาร 0-2969-7537

สาขาสุขุมวิท ซอย 25
โทรศัพท์ 0-2259-4727-9
โทรสาร 0-2259-4730

สาขาอาคารวิบูลย์ธานี (พระราม 4)
โทรศัพท์ 0-2661-5534-7
โทรสาร 0-2661-5539

สาขาเซียร์-รังสิต
โทรศัพท์ 0-2992-6807-9
โทรสาร 0-2992-6810

สาขาสุขุมวิท ซอย 101/1 (ปิยรมย์ เพลส)
โทรศัพท์ 0-2332-7060-2
โทรสาร 0-2741-8017

สาขาอาคารสยามกิตติ์
โทรศัพท์ 0-2251-6763, 0-2252-5252
โทรสาร 0-2253-9429

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
โทรศัพท์ 0-2550-1231-3
โทรสาร 0-2550-1235

สาขาเสรีไทย 32
โทรศัพท์ 0-2376-1043-6
โทรสาร 0-2376-1122

สาขาอุดมสุข
โทรศัพท์ 0-2398-4024-7
โทรสาร 0-2398-4028

สาขาตลาดกลางบางใหญ่
โทรศัพท์ 0-2595-0682-4
โทรสาร 0-2595-0685

สาขาหนองแขม
โทรศัพท์ 0-2445-4790-2
โทรสาร 0-2445-4789

สาขาเอกมัย 28
โทรศัพท์ 0-2392-2831, 0-2392-7278-9
โทรสาร 0-2392-2832

สาขาตลาดบางบัวทอง
โทรศัพท์ 0-2571-3598-9, 0-2571-3373-5
โทรสาร 0-2571-7845

สาขาห้วยขวาง
โทรศัพท์ 0-2692-2098-100
โทรสาร 0-2276-1134

สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 0-2048-4752-3
โทรสาร 0-2048-4751

สาขาตลาดปากน�้ำ
โทรศัพท์ 0-2702-8380-4
โทรสาร 0-2702-8388

สาขาหัวล�ำโพง
โทรศัพท์ 0-2237-9710-4
โทรสาร 0-2237-9713

สาขาเอสพละนาด รัชดา
โทรศัพท์ 0-2354-2052-4
โทรสาร 0-2660-9250

สาขาถนนสามัคคี
โทรศัพท์ 0-2574-2794-5
โทรสาร 0-2574-2793

สาขาอนุวงศ์
โทรศัพท์ 0-2222-0161-3
โทรสาร 0-2225-8931

สาขาไอที สแควร์
โทรศัพท์ 0-2576-0104-5
โทรสาร 0-2576-0106

สาขาท่าน�้ำพระประแดง
โทรศัพท์ 0-2463-0488, 0-2463-2228
โทรสาร 0-2464-2156

สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
โทรศัพท์ 0-2354-5120-2
โทรสาร 0-2354-9351

ปริมณฑล

สาขาเทพารักษ์
โทรศัพท์ 0-2759-6061-4, 0-2759-6066
โทรสาร 0-2759-6067

สาขาอโศก
โทรศัพท์ 0-2260-7831-3
โทรสาร 0-2260-7839
สาขาอโศก-ดินแดง
โทรศัพท์ 0-2641-7547-9
โทรสาร 0-2641-7566
สาขาอ่อนนุช 52
โทรศัพท์ 0-2322-1557-9
โทรสาร 0-2322-1556
สาขาออลซีซั่นส์เพลส
โทรศัพท์ 0-2250-7611-3
โทรสาร 0-2250-7615
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สาขากิ่งแก้ว
โทรศัพท์ 0-2316-1990-2
โทรสาร 0-2317-1312
สาขาครุใน
โทรศัพท์ 0-2462-8020, 0-2462-8034
โทรสาร 0-2462-6193
สาขาคลองหลวง
โทรศัพท์ 0-2516-1230-2, 0-2516-1202
โทรสาร 0-2516-1203
สาขาแจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0-2982-9192-5
โทรสาร 0-2982-9441
สาขาแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2386-7362-4
โทรสาร 0-2043-3082

สาขาเทสโก้ โลตัส นวนคร
โทรศัพท์ 0-2529-6187-9
โทรสาร 0-2909-7097
สาขาเทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 0-2950-1160, 0-2950-1297
โทรสาร 0-2950-1157
สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2175-7844-6
โทรสาร 0-2759-9054
สาขานนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2526-3453-6
โทรสาร 0-2526-3457

สาขานวนคร
โทรศัพท์ 0-2909-0620-3, 0-2909-0626
โทรสาร 0-2909-0625

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
โทรศัพท์ 0-2183-2044, 0-2183-2046-7
โทรสาร 0-2183-2043

สาขาหนามแดง
โทรศัพท์ 0-2385-2511-2, 0-2385-2920
โทรสาร 0-2385-2921

สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู
โทรศัพท์ 0-2324-0360, 0-2324-0364
โทรสาร 0-2324-0805

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ 0-2958-5116-8
โทรสาร 0-2958-5121

สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
โทรศัพท์ 0-2380-2943-5, 0-2756-9023
โทรสาร 0-2756-9024

สาขาบางกรวย
โทรศัพท์ 0-2447-2897, 0-2447-5095
โทรสาร 0-2883-8619

สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ 0-2312-6600-5
โทรสาร 0-2312-6603

สาขาบางครุ
โทรศัพท์ 0-2817-5417-9
โทรสาร 0-2817-5423

สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-2040-3124-6
โทรสาร 0-2040-3129

สาขาบางบ่อ
โทรศัพท์ 0-2338-1822-3, 0-2338-1248
โทรสาร 0-2708-3242

สาขาเมกาบางนา
โทรศัพท์ 0-2105-1681-3
โทรสาร 0-2105-1684

สาขาบางปู
โทรศัพท์ 0-2323-2960-3
โทรสาร 0-2323-2964

สาขาเมืองใหม่-บางพลี
โทรศัพท์ 0-2706-0322-6
โทรสาร 0-2706-0329

สาขาบางใหญ่
โทรศัพท์ 0-2594-1143, 0-2594-1152
โทรสาร 0-2594-1161

สาขารังสิต
โทรศัพท์ 0-2567-1117, 0-2567-5586
โทรสาร 0-2567-6694

สาขาบ้าน แอนด์ บียอนด์ ราชพฤกษ์
โทรศัพท์ 0-2447-6690-2
โทรสาร 0-2447-6693

สาขารังสิต-คลอง 3
โทรศัพท์ 0-2990-8806-8
โทรสาร 0-2533-1659

สาขาบิ๊กซี บางพลี
โทรศัพท์ 0-2312-2284, 0-2312-2300
โทรสาร 0-2312-2321

สาขาล�ำลูกกา
โทรศัพท์ 0-2994-5747-9
โทรสาร 0-2994-5753

สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2702-1792-3, 0-2702-1859
โทรสาร 0-2702-1982

สาขาสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2395-0045, 0-2702-8086
โทรสาร 0-2395-2021

สาขาบิ๊กซี ส�ำโรง 2
โทรศัพท์ 0-2380-1100-2
โทรสาร 0-2380-1103

สาขาสามแยกพระประแดง
โทรศัพท์ 0-2463-2156-7, 0-2462-6284
โทรสาร 0-2462-5355

สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0-2463-0992-3
โทรสาร 0-2463-0980

สาขาส�ำโรง
โทรศัพท์ 0-2396-0278-80
โทรสาร 0-2399-5103

สาขาปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2581-5766, 0-2581-6976
โทรสาร 0-2581-6925

สาขาส�ำโรงเหนือ
โทรศัพท์ 0-2384-7141, 0-2384-7244
โทรสาร 0-2384-7678

สาขาปากเกร็ด
โทรศัพท์ 0-2960-9928-9, 0-2583-7246
โทรสาร 0-2583-7562

สาขาสี่มุมเมือง-รังสิต
โทรศัพท์ 0-2531-9774, 0-2531-3445
โทรสาร 0-2531-9636

ภาคกลาง
สาขากระทุ่มแบน
โทรศัพท์ 0-3447-2422, 0-3447-2651-2
โทรสาร 0-3447-1511
สาขากาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3451-5096-100
โทรสาร 0-3451-5102
สาขาก�ำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1100, 0-3435-1614
โทรสาร 0-3435-1094
สาขาแก่งคอย
โทรศัพท์ 0-3624-4176, 0-3624-5127-8
โทรสาร 0-3624-4178
สาขาเขาวัง
โทรศัพท์ 0-3242-5622, 0-3242-8352
โทรสาร 0-3242-8351
สาขาคลองครุ
โทรศัพท์ 0-3482-7086, 0-3482-7093
โทรสาร 0-3482-7094
สาขาชะอ�ำ
โทรศัพท์ 0-3243-4130-1, 0-3247-1158
โทรสาร 0-3247-1185
สาขาด่านช้าง
โทรศัพท์ 0-3559-5497-8
โทรสาร 0-3559-5499
สาขาด�ำเนินสะดวก
โทรศัพท์ 0-3225-3810-2
โทรสาร 0-3225-3813
สาขาตลาดเจ้าพรหม
โทรศัพท์ 0-3524-5162-3
โทรสาร 0-3524-5441
สาขาตลาดมหาชัย
โทรศัพท์ 0-3481-0287-8
โทรสาร 0-3481-0467
สาขาตลาดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3551-1330, 0-3552-3882
โทรสาร 0-3552-3881
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สาขาถนนขุนสรรค์ (สิงห์บุรี)
โทรศัพท์ 0-3651-1199, 0-3652-1200-1
โทรสาร 0-3652-1202

สาขาท่าเรือ-อยุธยา
โทรศัพท์ 0-3534-1019, 0-3534-1029
โทรสาร 0-3534-1795

สาขาพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3521-3892-4, 0-3524-4381
โทรสาร 0-3524-2136

สาขาถนนซ้ายพระ (นครปฐม)
โทรศัพท์ 0-3425-5317-9
โทรสาร 0-3425-4915

สาขาทุ่งคอก
โทรศัพท์ 0-3556-8086-7
โทรสาร 0-3556-8069

สาขาพระปฐมเจดีย์
โทรศัพท์ 0-3425-4203-5, 0-3421-3541
โทรสาร 0-3425-9131

สาขาถนนทรงพล
โทรศัพท์ 0-3220-0427, 0-3221-1900
โทรสาร 0-3220-0426

สาขานครชัยศรี
โทรศัพท์ 0-3433-1350-1
โทรสาร 0-3433-1349

สาขาพุทธมณฑลสาย 4
โทรศัพท์ 0-2420-0444, 0-2420-5964
โทรสาร 0-2813-1116

สาขาถนนบวร
โทรศัพท์ 0-3451-1022, 0-3451-4205
โทรสาร 0-3451-1597

สาขานครนายก
โทรศัพท์ 0-3731-1131, 0-3731-2609
โทรสาร 0-3731-2610

สาขาเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3242-7023-5
โทรสาร 0-3241-5455

สาขาถนนพหลโยธิน (สระบุรี)
โทรศัพท์ 0-3621-1166, 0-3621-2420-1
โทรสาร 0-3621-2421

สาขานครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9131
โทรสาร 0-3421-9160

สาขาโพธาราม
โทรศัพท์ 0-3274-7591-4
โทรสาร 0-3274-7595

สาขาถนนราชวิถี (นครปฐม)
โทรศัพท์ 0-3424-2348, 0-3425-1080
โทรสาร 0-3425-1081

สาขาบางซ้าย
โทรศัพท์ 0-3537-5016-7, 0-3537-5226
โทรสาร 0-3537-5144

สาขาโพหัก
โทรศัพท์ 0-3238-7021-2
โทรสาร 0-3238-7023

สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 (อ้อมน้อย)
โทรศัพท์ 0-2810-4596-8
โทรสาร 0-2810-4605

สาขาบางปะหัน
โทรศัพท์ 0-3538-1023-5
โทรสาร 0-3538-1026

สาขามหาชัยเมืองใหม่
โทรศัพท์ 0-3481-2620-2
โทรสาร -

สาขาถนนสุดบรรทัด (สระบุรี)
โทรศัพท์ 0-3631-4512, 0-3631-4256-7
โทรสาร 0-3631-5404

สาขาบางเลน
โทรศัพท์ 0-3439-1026-9
โทรสาร 0-3439-1030

สาขาราชบุรี
โทรศัพท์ 0-3231-1203-5
โทรสาร 0-3231-1207

สาขาถนนอัมรินทร์ (ราชบุรี)
โทรศัพท์ 0-3233-7142, 0-3232-5802-5
โทรสาร 0-3232-5801

สาขาบ้านแพ้ว
โทรศัพท์ 0-3448-1088, 0-3448-0111-2
โทรสาร 0-3448-1606

สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0-3545-4360-62
โทรสาร 0-3545-4364

สาขาถนนเอกชัย (สมุทรสาคร)
โทรศัพท์ 0-3441-1127, 0-3442-5205-6
โทรสาร 0-3442-5204

สาขาบ้านหมอ
โทรศัพท์ 0-3620-1141, 0-3620-1391-2
โทรสาร 0-3620-1142

สาขาลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-1020-2
โทรสาร 0-3642-1023

สาขาทองผาภูมิ
โทรศัพท์ 0-3459-9073, 0-3459-9352
โทรสาร 0-3459-9613

สาขาบิ๊กซี ลพบุรี 2
โทรศัพท์ 0-3678-0731-4
โทรสาร 0-3678-0736

สาขาลาดบัวหลวง
โทรศัพท์ 0-3537-9290-1
โทรสาร 0-3537-9292

สาขาท่าม่วง
โทรศัพท์ 0-3461-1119, 0-3461-2417-8
โทรสาร 0-3461-2419

สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0-3260-4464-7
โทรสาร 0-3260-4468

สาขาวัดเทียนดัด
โทรศัพท์ 0-2429-0216, 0-2429-0813
โทรสาร 0-2429-0847

สาขาท่ายาง
โทรศัพท์ 0-3246-1445-6
โทรสาร 0-3246-1447

สาขาปราณบุรี
โทรศัพท์ 0-3262-1643, 0-3262-2373-4
โทรสาร 0-3262-2055

สาขาวิเศษชัยชาญ
โทรศัพท์ 0-3563-2801-4
โทรสาร 0-3563-2805

สาขาท่าเรือ-กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3456-1130, 0-3456-2074
โทรสาร 0-3456-2073

สาขาปากเพรียว
โทรศัพท์ 0-3621-1833-4, 0-3622-1286
โทรสาร 0-3622-1884

สาขาศรีประจันต์
โทรศัพท์ 0-3558-1150, 0-3558-1160
โทรสาร 0-3558-1140

304

รายงานประจำ�ปี 2561

สาขาศาลายา
โทรศัพท์ 0-2441-4557-9
โทรสาร 0-2441-4560

สาขาอัมพวา
โทรศัพท์ 0-3475-1177-8, 0-3475-1640-1
โทรสาร 0-3475-1642

สาขาถนนเวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์)
โทรศัพท์ 0-5622-2998, 0-5622-7835
โทรสาร 0-5623-1462

สาขาสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0-3471-1361, 0-3471-1510
โทรสาร 0-3471-5555

สาขาอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3561-1099, 0-3561-2301-3
โทรสาร 0-3561-1100

สาขาถนนศึกษาเจริญ (เพชรบูรณ์)
โทรศัพท์ 0-5674-4076-8
โทรสาร 0-5672-2415

สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
โทรศัพท์ 0-3571-9710-2
โทรสาร 0-3533-1651

สาขาอู่ทอง
โทรศัพท์ 0-3555-1299, 0-3555-1618
โทรสาร 0-3555-1868

สาขาถนนเอกาทศรฐ (พิษณุโลก)
โทรศัพท์ 0-5524-3871-2, 0-5525-9322
โทรสาร 0-5524-4268

สาขาสองพี่น้อง
โทรศัพท์ 0-3553-2890-3
โทรสาร 0-3553-2894
สาขาสามชุก
โทรศัพท์ 0-3557-1644, 0-3557-1666
โทรสาร 0-3557-1099
สาขาสามพราน
โทรศัพท์ 0-3432-2781, 0-3432-2783
โทรสาร 0-3432-2782
สาขาสิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-3651-1720, 0-3651-1730
โทรสาร 0-3651-2021
สาขาเสนา
โทรศัพท์ 0-3520-1035, 0-3520-1748
โทรสาร 0-3520-1749
สาขาหนองแค
โทรศัพท์ 0-3637-1504, 0-3637-1517
โทรสาร 0-3637-1516
สาขาหัวหิน
โทรศัพท์ 0-3251-1098, 0-3251-2218
โทรสาร 0-3251-2219
สาขาอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3525-2431-4, 0-3525-2359
โทรสาร 0-3525-2437
สาขาอยุธยาพาร์ค
โทรศัพท์ 0-3534-1657-8
โทรสาร 0-3522-9554
สาขาอ้อมน้อย
โทรศัพท์ 0-2420-1450, 0-2420-2565-6
โทรสาร 0-2420-1132
สาขาอ้อมใหญ่
โทรศัพท์ 0-2420-4920, 0-2420-4930
โทรสาร 0-2811-6538

ภาคเหนือ
สาขาก�ำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5571-3325-6
โทรสาร 0-5571-3368
สาขาข่วงสิงห์
โทรศัพท์ 0-5321-0826-8, 0-5321-6586
โทรสาร 0-5322-2718
สาขาช่องแค
โทรศัพท์ 0-5626-9163, 0-5626-9128-30
โทรสาร 0-5626-9127
สาขาชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5641-6650-3
โทรสาร 0-5641-6654
สาขาตลาดวโรรส
โทรศัพท์ 0-5387-4018-9, 0-5387-4002
โทรสาร 0-5387-4006
สาขาตาก
โทรศัพท์ 0-5551-1275, 0-5551-1360
โทรสาร 0-5551-3486
สาขาตาคลี
โทรศัพท์ 0-5626-1093, 0-5626-1133
โทรสาร 0-5626-2383
สาขาถนนช้างคลาน (เชียงใหม่)
โทรศัพท์ 0-5382-0538-41
โทรสาร 0-5382-0543
สาขาถนนนิมมานเหมินท์
โทรศัพท์ 0-5322-5483, 0-5340-0672-4
โทรสาร 0-5340-0675
สาขาถนนบรมไตรโลกนารถ 2 (พิษณุโลก)
โทรศัพท์ 0-5521-8645-9
โทรสาร 0-5521-8648
สาขาถนนบุญวาทย์
โทรศัพท์ 0-5421-7444, 0-5421-8790
โทรสาร 0-5422-4667

สาขาท่าแพ
โทรศัพท์ 0-5323-5755-60
โทรสาร 0-5323-5757
สาขาเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5525-3701-3
โทรสาร 0-5525-3705
สาขานครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5631-3848
โทรสาร 0-5631-3850
สาขาน่าน
โทรศัพท์ 0-5471-1095-9
โทรสาร 0-5471-1098
สาขาบ่อสร้าง
โทรศัพท์ 0-5333-7004-6
โทรสาร 0-5333-7007
สาขาบิ๊กซี ก�ำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5585-3928-30
โทรสาร 0-5585-3932
สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5324-1248-9, 0-5324-1336
โทรสาร 0-5324-1337
สาขาบิ๊กซี หางดง
โทรศัพท์ 0-5344-4030-1
โทรสาร 0-5344-4032
สาขาปากน�้ำโพ
โทรศัพท์ 0-5621-2082, 0-5621-3388
โทรสาร 0-5621-3516
สาขาฝาง
โทรศัพท์ 0-5345-1007-9
โทรสาร 0-5338-2041
สาขาพรานกระต่าย
โทรศัพท์ 0-5576-2111-2
โทรสาร 0-5576-2113
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สาขาพะเยา
โทรศัพท์ 0-5443-1124, 0-5448-2386-8
โทรสาร 0-5443-1272

สาขาหล่มเก่า
โทรศัพท์ 0-5670-8492-3
โทรสาร 0-5670-8494

สาขาถนนกลางเมือง (ขอนแก่น)
โทรศัพท์ 0-4332-2630
โทรสาร 0-4332-2386

สาขาพิจิตร
โทรศัพท์ 0-5661-1033, 0-5661-1651
โทรสาร 0-5661-1127

สาขาหล่มสัก
โทรศัพท์ 0-5670-1540, 0-5670-4207
โทรสาร 0-5670-4513

สาขาถนนกวงเฮง (ศรีสะเกษ)
โทรศัพท์ 0-4561-7861-3
โทรสาร 0-4561-7860

สาขาพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5590-9900
โทรสาร 0-5330-4279

สาขาหันคา
โทรศัพท์ 0-5645-1040, 0-5645-1500
โทรสาร 0-5645-1499

สาขาถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา)
โทรศัพท์ 0-4425-9003-4, 0-4425-1376
โทรสาร 0-4425-9002

สาขาแพร่
โทรศัพท์ 0-5452-2004, 0-5452-2006
โทรสาร 0-5452-2005

สาขาหางดง
โทรศัพท์ 0-5343-4035-7
โทรสาร 0-5343-4038

สาขาถนนศรีจันทร์
โทรศัพท์ 0-4322-7275-8
โทรสาร 0-4322-7279

สาขาไพศาลี
โทรศัพท์ 0-5625-9721-2
โทรสาร 0-5625-9723

สาขาหางน�้ำสาคร
โทรศัพท์ 0-5643-1232-3
โทรสาร 0-5643-1234

สาขาถนนสรรพสิทธิ์
โทรศัพท์ 0-4524-4315, 0-4524-4729
โทรสาร 0-4524-3193

สาขาแม่สอด
โทรศัพท์ 0-5553-3311-3, 0-5553-3319
โทรสาร 0-5553-3320

สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย (เชียงราย)
โทรศัพท์ 0-5374-5244-5
โทรสาร 0-5374-5247

สาขาถนนสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4424-2560, 0-4424-2904
โทรสาร 0-4425-6706

สาขาแม่สาย
โทรศัพท์ 0-5373-1675, 0-5373-1904
โทรสาร 0-5373-1905

สาขาอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5544-1777, 0-5544-2240
โทรสาร 0-5541-4096

สาขาถนนหน้าเมือง (ขอนแก่น)
โทรศัพท์ 0-4322-1163, 0-4322-3234
โทรสาร 0-4322-1822

สาขาล�ำพูน
โทรศัพท์ 0-5351-0371, 0-5351-2060
โทรสาร 0-5351-0372

สาขาอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5657-1616-9
โทรสาร 0-5657-1620

สาขาถนนหายโศรก (ร้อยเอ็ด)
โทรศัพท์ 0-4351-8681-3
โทรสาร 0-4351-8677

สาขาวังเจ้า
โทรศัพท์ 0-5555-6059, 0-5555-6061
โทรสาร 0-5555-6063
สาขาสวรรคโลก
โทรศัพท์ 0-5564-1478-9, 0-5564-2512
โทรสาร 0-5564-1480
สาขาสันทราย
โทรศัพท์ 0-5349-1969
โทรสาร 0-5349-1728
สาขาสันป่าข่อย
โทรศัพท์ 0-5324-4157, 0-5324-9167-8
โทรสาร 0-5324-1157
สาขาสุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5561-6022, 0-5562-2465-6
โทรสาร 0-5562-2469
สาขาหนองเบน
โทรศัพท์ 0-5629-6163-5
โทรสาร 0-5629-6166
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขากาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4381-1028-9
โทรสาร 0-4381-6584
สาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4332-4321, 0-4322-6888
โทรสาร 0-4332-5919
สาขาชุมแพ
โทรศัพท์ 0-4331-1684, 0-4331-2292
โทรสาร 0-4331-2395
สาขาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4328-8361-3
โทรสาร 0-4328-8365
สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4439-3931-3
โทรสาร 0-4439-3934
สาขาตลาดปากช่อง
โทรศัพท์ 0-4431-3798-9, 0-4431-3855-6
โทรสาร 0-4431-3255

สาขาถนนอุดรดุษฎี
โทรศัพท์ 0-4224-7574, 0-4224-7732
โทรสาร 0-4224-7510
สาขาเทสโก้ โลตัส โคราช
โทรศัพท์ 0-4426-3564, 0-4426-3567
โทรสาร 0-4426-3565
สาขาเทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4483-8324-6
โทรสาร 0-4481-3352
สาขานครพนม
โทรศัพท์ 0-4251-6125-8
โทรสาร 0-4251-6129
สาขานครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4426-9797
โทรสาร 0-4426-9790
สาขานางรอง
โทรศัพท์ 0-4463-1049, 0-4463-1586-8
โทรสาร 0-4463-1050

สาขาบ้านไผ่
โทรศัพท์ 0-4327-4038-40
โทรสาร 0-4327-4043

สาขาสุรินทร์
โทรศัพท์ 0-4451-4455-8
โทรสาร 0-4451-4459

สาขาฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0-3851-5835-7
โทรสาร 0-3851-5838

สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4469-0450, 0-4469-0458
โทรสาร 0-4469-0469

สาขาสุรินทร์ พลาซ่า
โทรศัพท์ 0-4453-8517-20
โทรสาร 0-4453-8521

สาขาชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3827-6930-6
โทรสาร 0-3827-6935

สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4212-8551-3
โทรสาร 0-4212-8548

สาขาสุวรรณคูหา
โทรศัพท์ 0-4237-2515-6
โทรสาร 0-4237-2517

สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3805-3531-3
โทรสาร 0-3805-3535

สาขาบึงกาฬ
โทรศัพท์ 0-4249-1779, 0-4249-1781
โทรสาร 0-4240-3097

สาขาหนองคาย
โทรศัพท์ 0-4241-3505-8
โทรสาร 0-4241-3509

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช
โทรศัพท์ 0-3300-3571-3
โทรสาร 0-3804-3194

สาขาบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0-4460-1555, 0-4460-2000
โทรสาร 0-4460-2123

สาขาหนองบัวล�ำภู
โทรศัพท์ 0-4231-1107, 0-4231-1166
โทรสาร 0-4231-1657

สาขาตราด
โทรศัพท์ 0-3952-2657-9
โทรสาร 0-3952-2660

สาขามหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4372-3627-30
โทรสาร 0-4372-2958

สาขาห้าแยกน�้ำพุ (อุดรธานี)
โทรศัพท์ 0-4222-1703, 0-4224-7211-2
โทรสาร 0-4224-7209

สาขาถนนขวาง (จันทบุรี)
โทรศัพท์ 0-3932-5925, 0-3931-1079
โทรสาร 0-3932-5926

สาขามุกดาหาร
โทรศัพท์ 0-4261-4554
โทรสาร 0-4263-1374

สาขาอ�ำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0-4551-1721-4
โทรสาร 0-4551-1726

สาขาถนนเจตน์จ�ำนงค์ (ชลบุรี)
โทรศัพท์ 0-3828-4317-8
โทรสาร 0-3828-4328

สาขายโสธร
โทรศัพท์ 0-4571-4051-6
โทรสาร 0-4571-4054

สาขาอุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4234-2550
โทรสาร 0-4234-2398

สาขาถนนพระยาสัจจา (ชลบุรี)
โทรศัพท์ 0-3879-2214-5
โทรสาร 0-3879-2216

สาขาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4303-3213-5
โทรสาร 0-4351-8644

สาขาอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4531-9401-3
โทรสาร 0-4531-9405

สาขาถนนสุขุมวิท (ชลบุรี)
โทรศัพท์ 0-3879-6066, 0-3879-5639
โทรสาร 0-3827-7841

สาขาเลย
โทรศัพท์ 0-4283-0851-3
โทรสาร 0-4281-4472
สาขาวังสามหมอ
โทรศัพท์ 0-4238-7486-7
โทรสาร 0-4238-7488
สาขาวารินช�ำราบ
โทรศัพท์ 0-4532-2788, 0-4532-2791-3
โทรสาร 0-4532-2790
สาขาสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-6446-50
โทรสาร 0-4271-6451
สาขาสามแยกปักธงชัย
โทรศัพท์ 0-4421-3993-5, 0-4428-1815-6
โทรสาร 0-4421-3994

ภาคตะวันออก
สาขากบินทร์บุรี
โทรศัพท์ 0-3728-0796, 0-3728-0798
โทรสาร 0-3728-0799
สาขาเกาะช้าง
โทรศัพท์ 0-3955-1026-9
โทรสาร 0-3955-1030
สาขาแกลง
โทรศัพท์ 0-3867-1564-6
โทรสาร 0-3867-8002
สาขาเขตอุตสาหกรรม 304
โทรศัพท์ 0-3762-2802
โทรสาร 0-3762-2803
สาขาจันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3960-7463-5
โทรสาร 0-3960-7466

สาขาถนนสุขุมวิท (ระยอง)
โทรศัพท์ 0-3861-4913-4
โทรสาร 0-3861-2342
สาขาถนนสุรศักดิ์ 1 (ศรีราชา)
โทรศัพท์ 0-3831-1872, 0-3831-2206-7
โทรสาร 0-3831-1871
สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน
โทรศัพท์ 0-3811-7133-5
โทรสาร 0-3811-7136
สาขาเทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ
โทรศัพท์ 0-3841-1410, 0-3841-1316
โทรสาร 0-3841-1423
สาขาเทสโก้ โลตัส อมตะนคร
โทรศัพท์ 0-3845-7485-7
โทรสาร 0-3845-7489

307

ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน)

สาขานาเกลือ (พัทยา)
โทรศัพท์ 0-3822-6060-1
โทรสาร 0-3822-6117

สาขาแพชชั่น ระยอง
โทรศัพท์ 0-3802-3405-7
โทรสาร 0-3802-3409

สาขาอรัญประเทศ
โทรศัพท์ 0-3764-3145-7
โทรสาร 0-3764-3148

สาขานิคมพัฒนา
โทรศัพท์ 0-3863-6090-1
โทรสาร 0-3863-6092

สาขามาบตาพุด
โทรศัพท์ 0-3868-2531-3
โทรสาร 0-3868-1995

สาขาอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (หนองกี่)
โทรศัพท์ 0-3745-5428-9, 0-3745-5420-1
โทรสาร 0-3745-5439

สาขาบางปลาสร้อย
โทรศัพท์ 0-3827-1819, 0-3827-6651
โทรสาร 0-3827-6652

สาขาระยอง
โทรศัพท์ 0-3886-4114
โทรสาร 0-3886-4115

สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
โทรศัพท์ 0-3849-3194-6
โทรสาร 0-3314-5215

สาขาบ้านบึง
โทรศัพท์ 0-3844-3060-1, 0-3844-4015-6
โทรสาร 0-3844-3713

สาขาโรบินสัน ชลบุรี
โทรศัพท์ 0-3845-9393-5
โทรสาร 0-3845-9397

สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
โทรศัพท์ 0-3851-5188, 0-3851-5190
โทรสาร 0-3851-5219

สาขาวังน�้ำเย็น
โทรศัพท์ 0-3725-1543-7
โทรสาร 0-3725-1546

สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้
โทรศัพท์ 0-3837-4270, 0-3837-4273
โทรสาร 0-3837-4463

สาขาวังสมบูรณ์
โทรศัพท์ 0-3744-9193-4
โทรสาร 0-3744-9195

สาขาบิ๊กซี ระยอง
โทรศัพท์ 0-3861-1535-6
โทรสาร 0-3862-2659

สาขาสระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3724-1061, 0-3724-1585-6
โทรสาร 0-3724-1062

สาขาบิ๊กซี สระแก้ว
โทรศัพท์ 0-3742-1761-3
โทรสาร 0-3742-1765

สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา)
โทรศัพท์ 0-3848-1826-8
โทรสาร 0-3848-1829

สาขาปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3721-1300, 0-3721-3855-9
โทรสาร 0-3721-3080

สาขาสัตหีบ
โทรศัพท์ 0-3843-7321, 0-3843-7986
โทรสาร 0-3843-7717

สาขาปลวกแดง
โทรศัพท์ 0-3865-9768-9
โทรสาร 0-3865-9770

สาขาหนองมน
โทรศัพท์ 0-3839-2302, 0-3839-2125
โทรสาร 0-3839-2501

สาขาแปซิฟิค พาร์ค (ศรีราชา)
โทรศัพท์ 0-3831-3226, 0-3831-3236
โทรสาร 0-3831-3245

สาขาห้วยสะท้อน
โทรศัพท์ 0-3939-5381-3
โทรสาร 0-3939-5384

สาขาพนมสารคาม
โทรศัพท์ 0-3855-1005, 0-3855-1824-5
โทรสาร 0-3855-1659

สาขาหาดพัทยา (เหนือ)
โทรศัพท์ 0-3841-5772-4, 0-3841-5884
โทรสาร 0-3841-5885

สาขาพัทยา
โทรศัพท์ 0-3867-4173-5
โทรสาร 0-3842-9973

สาขาแหลมฉบัง
โทรศัพท์ 0-3840-0740-3
โทรสาร 0-3840-0745

สาขาพัทยาเหนือ
โทรศัพท์ 0-3842-8901-2, 0-3842-8905
โทรสาร 0-3842-8963

สาขาแหลมทอง บางแสน
โทรศัพท์ 0-3815-3930-1, 0-3815-3936
โทรสาร 0-3815-3994
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ภาคใต้
สาขากระบี่
โทรศัพท์ 0-7561-1764-6
โทรสาร 0-7561-1767
สาขากันตัง
โทรศัพท์ 0-7525-1250, 0-7525-1640
โทรสาร 0-7525-1644
สาขาเกาะเต่า
โทรศัพท์ 0-7745-6533-4
โทรสาร 0-7745-6784
สาขาเกาะพะงัน
โทรศัพท์ 0-7737-7051, 0-7723-8186-7
โทรสาร 0-7737-7052
สาขาเกาะลันตา
โทรศัพท์ 0-7566-8152
โทรสาร 0-7566-8151
สาขาเกาะสมุย
โทรศัพท์ 0-7742-1110-1, 0-7742-0363
โทรสาร 0-7742-1112
สาขาเขาหลัก
โทรศัพท์ 0-7648-5493-4
โทรสาร 0-7648-5560
สาขาเคียนซา
โทรศัพท์ 0-7738-7407-8
โทรสาร 0-7738-7409
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7620-9290, 0-7620-9292
โทรสาร 0-7620-9291
สาขาไดอาน่า ศรีภูวนารถ
โทรศัพท์ 0-7446-5316-8
โทรสาร 0-7445-5319
สาขาตลาดท่าแพ นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7538-3271, 0-7538-3316
โทรสาร 0-7538-3110

สาขาตะกั่วป่า
โทรศัพท์ 0-7667-4750-1
โทรสาร 0-7642-5177

สาขาเทสโก้ โลตัส กระบี่
โทรศัพท์ 0-7562-0833, 0-7565-0836-7
โทรสาร 0-7565-0834

สาขาปัตตานี
โทรศัพท์ 0-7333-5950-1, 0-7333-1851
โทรสาร 0-7333-5949

สาขาถนนจุติอุทิศ (หาดใหญ่)
โทรศัพท์ 0-7434-6396-8
โทรสาร 0-7434-6393

สาขาเทสโก้ โลตัส เจ้าฟ้า (ภูเก็ต)
โทรศัพท์ 0-7626-8059-61
โทรสาร 0-7621-9248

สาขาปากพนัง
โทรศัพท์ 0-7551-7132, 0-7551-8023
โทรสาร 0-7551-8021

สาขาถนนชนเกษม (สุราษฎร์ธานี)
โทรศัพท์ 0-7728-3627-30
โทรสาร 0-7728-4080

สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร
โทรศัพท์ 0-7765-9930-2
โทรสาร 0-7765-9933

สาขาป่าตอง
โทรศัพท์ 0-7634-4124-6
โทรสาร 0-7634-4127

สาขาถนนทวีวงศ์ (หาดป่าตอง)
โทรศัพท์ 0-7634-5684
โทรสาร 0-7634-5687

สาขาเทสโก้ โลตัส ทุ่งสง
โทรศัพท์ 0-7541-3003-5
โทรสาร 0-7541-3007

สาขาพังงา
โทรศัพท์ 0-7641-1295, 0-7641-1527-8
โทรสาร 0-7641-1326

สาขาถนนธรรมนูญวิถี (หาดใหญ่)
โทรศัพท์ 0-7423-5549, 0-7422-0276-7
โทรสาร 0-7424-3648

สาขาเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7625-5472-4
โทรสาร 0-7652-3400

สาขาพัทลุง
โทรศัพท์ 0-7461-3082, 0-7461-3951-2
โทรสาร 0-7461-1918

สาขาถนนปุณณกัณฑ์ (หาดใหญ่)
โทรศัพท์ 0-7450-0040, 0-7450-0044-5
โทรสาร 0-7450-0089

สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา
โทรศัพท์ 0-7430-7937-9
โทรสาร 0-7435-2735

สาขาพุนพิน
โทรศัพท์ 0-7731-1449, 0-7731-2368-70
โทรสาร 0-7731-1537

สาขาถนนมนตรี
โทรศัพท์ 0-7621-2993, 0-7621-5393
โทรสาร 0-7621-3149

สาขานครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7532-2689-90
โทรสาร 0-7532-2144

สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7626-1570-5
โทรสาร 0-7626-1576

สาขาถนนรัษฎา (ภูเก็ต)
โทรศัพท์ 0-7621-9664, 0-7625-6873-5
โทรสาร 0-7621-9731

สาขานราธิวาส
โทรศัพท์ 0-7351-2013, 0-7351-4463-5
โทรสาร 0-7351-2014

สาขาแม่น�้ำ
โทรศัพท์ 0-7724-8375, 0-7733-2259
โทรสาร 0-7733-2260

สาขาถนนราชด�ำเนิน (นครศรีธรรมราช)
โทรศัพท์ 0-7534-2779-80, 0-7535-6119
โทรสาร 0-7535-6741

สาขาบ้านดอน
โทรศัพท์ 0-7721-0365, 0-7728-1551-2
โทรสาร 0-7721-0366

สาขายะลา
โทรศัพท์ 0-7321-2592, 0-7321-3375
โทรสาร 0-7321-1691

สาขาถนนศรีวิชัย (สุราษฎร์ธานี)
โทรศัพท์ 0-7726-4170-1
โทรสาร 0-7720-6671

สาขาบ้านนาเดิม
โทรศัพท์ 0-7735-9013, 0-7735-9015
โทรสาร 0-7735-9014

สาขาย่านตาขาว
โทรศัพท์ 0-7528-1003, 0-7528-1101
โทรสาร 0-7528-1102

สาขาถลาง
โทรศัพท์ 0-7631-1020, 0-7631-1432
โทรสาร 0-7631-1433

สาขาบิ๊กซี ปัตตานี
โทรศัพท์ 0-7333-8004, 0-7331-3982-3
โทรสาร 0-7333-8005

สาขาระนอง
โทรศัพท์ 0-7781-1198, 0-7781-1752
โทรสาร 0-7781-1751

สาขาทับเที่ยง (ตรัง)
โทรศัพท์ 0-7521-8059, 0-7521-1321
โทรสาร 0-7521-1320

สาขาบิ๊กซี สตูล
โทรศัพท์ 0-7472-5251-3
โทรสาร 0-7472-5254

สาขาโรบินสัน ตรัง
โทรศัพท์ 0-7559-0128-9, 0-7559-0120
โทรสาร 0-7559-0120

สาขาท้ายเหมือง
โทรศัพท์ 0-7657-1234-7
โทรสาร 0-7657-1215

สาขาบิ๊กซี หาดใหญ่ 2
โทรศัพท์ 0-7446-9235-7
โทรสาร 0-7455-5609

สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7534-1875, 0-7534-1960-1
โทรสาร 0-7534-1876

สาขาทุ่งสง
โทรศัพท์ 0-7541-1087, 0-7541-1956
โทรสาร 0-7541-1054

สาขาเบตง
โทรศัพท์ 0-7323-1120, 0-7323-1416
โทรสาร 0-7323-0914

สาขาเวียงสระ
โทรศัพท์ 0-7736-1461-2, 0-7736-3550
โทรสาร 0-7725-7268
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สาขาสงขลา
โทรศัพท์ 0-7431-1638, 0-7432-3735-6
โทรสาร 0-7431-3543

สาขาสุไหงโก-ลก
โทรศัพท์ 0-7361-1359, 0-7361-1002
โทรสาร 0-7361-3632

สาขาหาดละไม
โทรศัพท์ 0-7745-8159-60, 0-7745-8162-4
โทรสาร 0-7745-8161

สาขาสะเดา
โทรศัพท์ 0-7441-4315-7
โทรสาร 0-7446-0501

สาขาหลังสวน
โทรศัพท์ 0-7754-1965, 0-7758-1417-8
โทรสาร 0-7754-1987

สาขาหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7422-1955-7
โทรสาร 0-7422-1959

สาขาสามกอง (ภูเก็ต)
โทรศัพท์ 0-7622-2838-40
โทรสาร 0-7622-2841

สาขาห้วยยอด
โทรศัพท์ 0-7523-5033-5, 0-7527-1013
โทรสาร 0-7527-1064

สาขาหาดใหญ่ใน
โทรศัพท์ 0-7436-1313-5
โทรสาร 0-7425-9704

สาขาสายบุรี
โทรศัพท์ 0-7341-1021, 0-7341-1314-5
โทรสาร 0-7341-1138

สาขาหาดกะรน
โทรศัพท์ 0-7639-6981, 0-7639-6485-6
โทรสาร 0-7639-6980

สาขาอ่าวนาง
โทรศัพท์ 0-7566-1434, 0-7566-1430-2
โทรสาร 0-7566-1433

สาขาสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7720-6009-13
โทรสาร 0-7721-3560

สาขาหาดเฉวง
โทรศัพท์ 0-7723-0405, 0-7723-1089-90
โทรสาร 0-7742-2051

สาขาอ่าวลึก
โทรศัพท์ 0-7561-0739, 0-7563-4335-7
โทรสาร 0-7561-0755
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444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2217 8000
โทรสาร 0 2217 8333
Thanachart Contact Center Call 1770
Thanachart Smartcar Call Center 0 2217 5555
www.thanachartbank.co.th
ทะเบียนเลขที่ 0107536001401

