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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ

2558

2557

2556

2,540,663

2,699,493

3,273,090

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,385,109

1,496,397

1,627,006

เงินรับฝากและเงินกู้ยืม

3,184,330

2,552,633

3,530,020

สินทรัพย์รวม

5,315,580

4,622,689

5,559,303

หนี้สินรวม

3,327,412

2,681,970

3,659,843

ส่วนของเจ้าของ

1,988,168

1,940,719

1,899,460

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

200,000

รายได้ดอกเบี้ย

261,157

301,098

334,498

รายได้เงินปันผล

34,590

29,271

32,386

6,991

6,808

6,228

17,441

17,595

3,787

รายได้อื่น

971

1,128

8,300

รายได้รวม

321,150

355,900

385,199

รายได้สุทธิ

217,368

250,344

243,201

กำ�ไรสุทธิ

98,455

96,165

102,651

จำ�นวนหุ้น (พันหุ้น)
ผลการดำ�เนินงาน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม

(%)

30.66

27.02

26.65

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

5.01

5.01

5.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

1.98

1.89

1.78

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

5.00

5.00

5.00

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

0.49

0.48

0.51

เงินปันผลต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

0.35

0.35

0.35

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

9.94

9.70

9.50

(%)

44.93

48.21

33.70

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2558

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 เติบโตร้อยละ 2.8 จากปีกอ่ นหน้า โดยมีการขยาย
ตัวสูงกว่าปี 2557 ซึง่ เติบโตร้อยละ 0.6 อันเป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐ การบริโภค
ของเอกชน และการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวได้มากขึน้ จึงช่วยชดเชยภาคการส่งออกและ
การลงทุนภาคเอกชนทีห่ ดตัว ในส่วนอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปได้ปรับลดลงจากร้อยละ -0.41
ในเดือนมกราคม 2558 เหลือร้อยละ -0.85 ในเดือนธันวาคม 2558 จากราคาพลังงานที่
ลดลง ทางด้านการพิจารณาอัตราดอกเบีย้ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีการปรับลด 2 ครัง้ คือ วันที่ 11 มีนาคม 2558 จากร้อยละ
2.00 ต่อปี เหลือร้อยละ 1.75 ต่อปี และวันที่ 29 เมษายน 2558 จากร้อยละ 1.75 ต่อ
ปี เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี

ฐานะการเงินและผลประกอบการโดยสรุป

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,315.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 14.99 โดยมีสินทรัพย์ประเภทรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนและเงินให้สินเชื่อสุทธิมีจ�ำนวนลดลง ในขณะเดียวกัน
เงินรับฝากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.84 อย่างไรก็ดี บริษทั มีรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ 157.38 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 19.52 จากปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินให้
สินเชื่อลดลงร้อยละ 17.24 ในขณะเดียวกันต้นทุนเงินรับฝากลดลงร้อยละ 1.68 และ
เมือ่ รวมเงินปันผลต่างๆ ตลอดทั้งปี 2558 ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 98.46 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 จากปี 2557

แนวโน้มธุรกิจในปี 2559

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ จากปี 2558 โดยมีปจั จัย
บวกจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยว
ที่ฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจทัว่ โลกอยูใ่ นภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าส�ำคัญ ท�ำให้
แนวโน้มการส่งออกของไทยอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่องจากปี 2558 ขณะที่ความเสี่ยง
ด้านหนี้สูญของบริษัทยังอยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับบริษัทยังคงให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของสินทรัพย์ ซึ่งให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ตลอดจน
มีการรักษาสภาพคล่องในระดับที่เพียงพอ จึงเชื่อมั่นว่าในปี 2559 บริษัทจะสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อไป
ในนามคณะกรรมการบริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
และผูเ้ กีย่ วข้องทุกท่าน ทีเ่ ชือ่ มัน่ และให้การสนับสนุนบริษทั ด้วยดีเสมอมา
					
				
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายธีระ วิภชู นิน

รศ.ดร.สิรวิ ฒ
ุ ิ บูรณพิร

นายธนพล ศิรธิ นชัย

นางกิง่ เทียน บางอ้อ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
และรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

นางธัญญธร ชลวร
กรรมการ

นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ นายธิตธิ รรม โรจนพฤกษ์
กรรมการ

กรรมการ

นายอมร เจตจำ�นงนุช
กรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แก่

คณะกรรมตรวจสอบของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน
นายธีระ
วิภูชนิน
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
นายธนพล ศิริธนชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนด�ำเนินการให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้
บริหารได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน โดยในรอบปี 2558 ได้จัดประชุมทั้ง
สิ้น 4 ครั้ง ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1.

2.

3.

ให้ความเห็นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2558 ทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี

ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยได้สอบถามผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารในเรือ่ งความถูกต้อง ครบถ้วน
ของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนีย้ งั ได้พจิ ารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน
ของผูส้ อบบัญชี และรับทราบแผนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กระบวนการ
รายงานทางบัญชีและการเงินของบริษทั ฯ มีการควบคุมทีเ่ พียงพอให้รายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงินและผล
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ฎหมายก�ำหนด และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพือ่ เป็นประโยชน์กบั นักลงทุนหรือผูใ้ ช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ให้การด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2558 ตามแผน
งานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ซึง่ ครอบคลุมระบบงานทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ ทัง้ นีไ้ ม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ นอกจากนีไ้ ด้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้านการควบคุมด้านการบริหาร การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยสภาพ
แวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี และระบบการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานที่ชัดเจน

สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการก�ำกับตลาดทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงข้อก�ำหนดภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก และ
ข้อเรียกร้องอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

4

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.

5.

6.

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2558 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ
ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผูส้ อบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีได้แสดง
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ในด้านการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ส�ำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2559 ต่อ
ไปอีกวาระหนึง่

สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด และ

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ท�ำรายการดังกล่าวด้วยความเป็นธรรม และเป็นการด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบ
ริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ดังเช่นที่ท�ำกับบุคคลภายนอกทั่วไปด้วยราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ถูกต้องและครบถ้วน
ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ
และสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กร และอัตราก�ำลังคน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้สอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส และได้สอบทานผลการปฏิบตั งิ านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวม
ถึงได้อนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพ
การตรวจสอบทัง้ ในด้านบุคลากร และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลอย่างต่อเนือ่ ง

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกี ารประชุมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก โดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย 1 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ
ประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูลทัง้ จากผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีจริยธรรม
และความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพเยีย่ งมืออาชีพ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการ
ด�ำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล ภายใต้การบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุมเหมาะสมและต่อเนือ่ ง มีการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใสและเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง

									
(นายธีระ วิภูชนิน)
							
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 เป็นบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้บริการทางการเงินภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ
หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการดำ�เนินธุรกิจที่ผ่านมายึดหลักความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจทำ�ให้มีผลกำ�ไรจาก
การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความเสียหายจากสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ ตลอดจนมีฐานะเงินกองทุนที่มั่นคง

การประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจเงินทุนโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตเลขที่ 8/2516 ให้
ประกอบธุรกิจเงินทุน 4 ประเภท คือ
1. กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
2. กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา
3. กิจการเงินทุนเพื่อการจำ�หน่ายและการบริโภค
4. กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ
บริษัทยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม อีกด้วย

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ

บริษทั ยังคงเป้าหมายทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจในฐานะสถาบันการเงินประเภทบริษทั เงินทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป โดยยังคงยึดหลักอนุรกั ษ์นยิ ม (Conservative) ซึง่ เป็นหลักทีบ่ ริษทั ยึดถือในการทำ�ธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของสินทรัพย์และสภาพคล่องของสินทรัพย์มากกว่าการขยายตัวของสินทรัพย์ มุ่งที่จะเสนอบริการ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนในฐานะบริษัทเงินทุนให้กับฐานลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน และ
พร้อมกับเสนอตัวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าใหม่ที่ยังคงความพอใจในการติดต่อและทำ�ธุรกิจกับบริษัทเงินทุนมากกว่า
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ด้านสินเชื่อยังคงเน้นลูกค้าที่มีฐานะการเงินดี มีศักยภาพ และมีหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบาย
ที่จะขยายตัวไปในส่วนของสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลที่ผู้กู้เป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทต่างๆ ที่มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคง ที่มีผลประกอบการดี หรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เพื่อที่บริษัทจะได้มีฐานรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการดำ�เนินงานที่มั่นคง และ
มีเสถียรภาพ มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2556
		
ปี 2557
ปี 2558
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บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ศ.(พิเศษ) ดร.สาครสุขศรีวงศ์ รองประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้

2558
ล้านบาท
%

2557
ล้านบาท
%

2556
ล้านบาท
%

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

23.13

7.20

13.46

3.78

11.54

2.99

เงินลงทุนในตราสารหนี้

97.56

30.38

112.62

31.64

158.31

41.10

เงินให้สินเชื่อ

140.47

43.75

175.02

49.18

164.64

42.74

เงินให้เช่าซื้อ

-

-

-

-

0.01

0.01

261.16

81.33

301.10

84.60

334.50

86.84

86.96

27.07

89.72

25.21

122.72

31.86

0.01

0.01

-

-

-

-

16.66

5.19

15.52

4.36

18.50

4.80

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

0.14

0.04

0.31

0.08

0.78

0.20

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

0.01

0.01

0.01

0.01

-

-

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

103.78

32.32

105.56

29.66

142.00

36.86

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

157.38

49.01

195.54

54.94

192.50

49.98

การรับรอง รับอาวัลและค้ำ�ประกัน

0.56

0.17

0.57

0.16

0.85

0.22

อื่นๆ

6.43

2.00

6.24

1.75

5.38

1.40

6.99

2.17

6.81

1.91

6.23

1.62

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน

19.32

6.02

19.18

5.39

6.92

1.79

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

(1.88)

(0.59)

(1.59)

(0.44)

(3.13)

(0.81)

17.44

5.43

17.59

4.95

3.79

0.98

34.59

10.77

29.27

8.22

32.39

8.41

0.97

0.30

1.13

0.32

8.30

2.15

35.56

11.07

30.40

8.54

40.69

10.56

รวมรายได้ดอกเบี้ย (1)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (2)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (3)
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ (4)
รายได้รวม (1) + (2) + (3) + (4)

321.15 100.00

355.90 100.00

385.21 100.00
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการบริการของบริษัท ตามที่ได้รับอนุญาต สามารถแบ่งออกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
· ธุรกิจเงินทุน
· ธุรกิจบริการทางการเงิน อื่นๆ ตามที่บริษัทได้รับอนุญาต
โดยประเภทธุรกิจทั้ง 2 ประเภทข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็นการบริการต่างๆ ดังนี้
· การบริการรับฝากเงิน
· การให้บริการด้านสินเชื่อ
· การให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
· การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัท

การบริการรับฝากเงิน

บริษัทระดมเงินทุนโดยการให้บริการรับฝากเงินในรูปของใบรับฝากเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินกับบุคคลทั่วไป นิติบุคคล
มูลนิธิ สมาคม โดยมีก�ำหนดเวลาช�ำระคืนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฝากเงิน ตั้งแต่การรับฝากเงินที่มีก�ำหนดช�ำระคืน
เมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ เช่น 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24
เดือน 36 เดือน เป็นต้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยด้านสภาพคล่อง
ของบริษัท อัตราผลตอบแทน และอัตราดอกเบี้ยโดยรวมของตลาดเงิน
แหล่งที่มาของเงินทุน ณ วันสิ้นงวด จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของใบรับฝากเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน ในระยะ 3 ปีที่
ผ่านมา ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้
ระยะเวลาชำ�ระคืน
เมื่อทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

ปี 2556
31 ธันวาคม
ล้านบาท
%
32.91
0.93

ปี 2557
31 ธันวาคม
ล้านบาท
%
109.08
4.27

ปี 2558
31 ธันวาคม
ล้านบาท
%
161.22
5.06

3,493.10

98.96

2,370.27

92.86

3,019.19

94.82

4.00

0.11

73.29

2.87

3.92

0.12

3,530.01

100.00

2,552.63

100.00

3,184.33

100.00

การให้บริการด้านสินเชื่อ
การให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน) มีบริการให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่นิติบุคคลและบุคคลทั่วไปที่ท�ำ
ธุรกิจ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบของการให้กู้ยืมเพื่อให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของแต่ละกิจการ ตลอด
จนถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เช่น บริการการให้กู้ยืมประเภทเมื่อทวงถามหรือเงินกู้ระยะสั้นที่มีก�ำหนดช�ำระ
คืนที่แน่นอน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อการช�ำระราคาของสินค้าที่สั่งซื้อ หรือเพื่อการขยายวงเงินการให้เครดิต
กับลูกค้าของกิจการ บริการให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อการขยายและลงทุนของกิจการ ทั้งนี้ บริษัทอาจให้กู้ยืมทั้งหมดโดยบริษัท
เองหรือให้เงินกู้ยืมร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยของการให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ประเภท
เมื่อทวงถาม เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของธุรกิจ บริษัทสามารถให้บริการในรูป
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือแบบผสม (อัตราดอกเบี้ยคงที่บางระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ย
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลอยตัวบางระยะเวลา) ตลอดอายุเงินกู้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการรับอาวัลตั๋วเงิน และ ออกหนังสือค�้ำประกันให้แก่ลูกค้า
เพื่อน�ำไปใช้ในกรณีต่างๆ อีกด้วย

การให้กู้ยืมเพื่อโครงการ

เป็นการให้กู้ยืมเพื่อขยายกิจการ ขยายโรงงาน หรือเพื่อการก่อสร้างโครงการใหม่ อันเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเพื่อโครงการอาจเป็นการที่บริษัทให้กู้ยืมโดยตรง หรือเป็นผู้ให้กู้ยืมร่วมกับสถาบันการเงินอื่น โดย
จะมีทั้งเงินกู้ระยะสั้น ร่วมกับเงินกู้ระยะปานกลาง หรือเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ และ
เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเพื่อโครงการนี้ยังหมายรวมถึงธุรกิจประเภท SME เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนธุรกิจดังกล่าว

การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน) มีบริการให้สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสินเชื่อ
สวัสดิการของบริษัท โดยสินเชื่อประเภทนี้จะให้บริการแก่พนักงานในทุกระดับที่ท�ำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งกับบริษัทต่างๆ ที่
มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทเหล่านี้มีความประสงค์จะจัดหาสวัสดิการประเภทเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต�่ำเป็น
พิเศษส�ำหรับพนักงานของตน เพื่อให้พนักงานที่มีความจ�ำเป็นทางการเงินสามารถกู้เงินได้ สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยประเภท
นี้ บริษัทมีบริการให้กู้ทั้งประเภทระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น และความสามารถในการ
ช�ำระคืนเงินกู้ของผู้กู้

การให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดูแลผู้ออกหุ้นกู้ให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นการกระท�ำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

การบริหารเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์

นอกจากการให้บริการต่างๆ ข้างต้น บริษัทยังลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทเองในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งในตลาดแรก
และ ตลาดรอง โดยหลักทรัพย์ที่บริษัทเลือกลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่อง และมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอย่างรอบคอบ ส�ำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถเป็นได้ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่มิได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วแลกเงิน
หุ้นกู้เอกชน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ เป็นต้น และยังมีการน�ำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในตลาดซื้อคืนทั้งที่
ด�ำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และที่มีคู่ธุรกรรมเป็นธนาคารพาณิชย์ อีกด้วย

ตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาวะธุรกิจเงินทุน ปี 2558

บริษัทเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 2 แห่งคือ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด(มหาชน) และ บริษัท
เงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ำกัด มีขนาดสินทรัพย์รวมกันเท่ากับ 12,193 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์เฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 6,097 ล้าน
บาท โดยมียอดเงินให้สินเชื่อสุทธิรวมกัน 6,448 ล้านบาท หรือ 3,224 ล้านบาทต่อบริษัท และยอดเงินลงทุนสุทธิรวมกัน 3,393
ล้านบาท หรือ 1,696 ล้านบาทต่อบริษัท
Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited
Annual Report 2015
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แนวโน้มธุรกิจเงินทุนในปี 2559

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทเงินทุนมีการควบรวมกันและยกระดับขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และ ธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อย จนปัจจุบันเหลือบริษัทเงินทุนเพียง 2 แห่ง โดยธุรกิจหลักของบริษัทเงินทุน ตามยอดสุทธิที่แสดงในงบ
การเงิน เน้นที่การให้สินเชื่อควบคู่ไปกับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยที่สินเชื่อธุรกิจทั่วไป ยังคงเน้นลูกค้ารายย่อย และธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญ ทางด้านการระดมเงินฝาก บริษัทเงินทุนจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องกับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่สามารถเสนอข้อได้เปรียบทางภาษีให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน รวม
ถึงการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง

ภาวะอัตราดอกเบี้ยในปี 2558

ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง คือ วันที่ 11 มีนาคม 2558 ปรับลดลง
ร้อยละ 0.25 ต่อปี และวันที่ 29 เม.ย. 2558 ได้ปรับลดอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ท�ำให้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นพื้นฐานในการก�ำหนดอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชน ในปี 2558
มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงตลอดทั้งปี จากระดับ ร้อยละ 2.06
ต่อปี ในเดือนมกราคม มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.58 ต่อปี ในเดือนธันวาคม ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่
ในแนวโน้มที่ลดลงเช่นเดียวกัน โดยในปี 2558 อัตราผลตอบแทนได้เพิ่มจากระดับร้อยละ 2.60 ต่อปี ในเดือนมกราคม สู่ระดับ
ร้อยละ 2.96 ต่อปี ในเดือนกรกฎาคมจากนั้นได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ระดับร้อยละ 2.51
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์มีเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยมีการปรับลดลงจากระหว่างร้อยละ 1.10 ถึง 1.25 ต่อปี ในเดือนมกราคม ไปอยู่ที่ระดับระหว่างร้อยละ
0.90 ถึง 1.00 ต่อปี ในเดือนธันวาคม

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2559

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัว
ได้ดขี นึ้ จากการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับการบริโภคของภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้มากกว่าทีค่ าดไว้นนั้ ได้ชว่ ยชดเชยภาค
การส่งออกและการลงทุนของเอกชนทีห่ ดตัวลง ส�ำหรับ เศรษฐกิจในปี 2559 จะอยูใ่ นแนวโน้มของการฟืน้ ตัวจากแรงกระตุน้ จาก
การใช้จา่ ยภาครัฐ รวมทัง้ การบริโภคของภาคเอกชนทีข่ ยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ งจากปี 2558 ซึง่ จะช่วยชดเชยการส่งออกทีล่ ดลงได้บาง
ส่วนจากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ทีช่ ะลอตัวลง ดังนัน้ การทีแ่ นวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ จะช่วยสนับสนุนการ
ฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไป
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนระยะสั้นมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในส่วนของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนระยะยาว มีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างกว่า หากปัจจัย
ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�ำคัญ

การจัดหาแหล่งเงินทุน

การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทนอกจากเงินกองทุนของบริษัทแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
การระดมเงินฝาก โดยการออกใบรับฝากเงินเพื่อรับฝากเงินจากประชาชนซึ่งมีทั้งแบบเผื่อเรียกไม่ก�ำหนดระยะเวลา และแบบ
ฝากประจ�ำอันมีระยะเวลาก�ำหนดไว้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยซึ่งแตกต่างกันไปตามอายุของใบรับฝากเงิน (บริษัทเริ่มมีการออกใบรับ
ฝากเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป ในเดือนสิงหาคม 2551)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุน

(หน่วย : ล้านบาท)
2556

2557

2558

เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
จากประชาชน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

3,529.75

2,552.58

3,184.27

-0-

-0-

-0-

0.27

0.06

0.06

3,530.02

2,552.64

3,184.33

129.82

129.33

143.08

รวมแหล่งเงินทุนจากหนี้สิน

3,659.84

2,681.97

3,327.41

เงินกองทุน – ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,899.46

1,940.72

1,988.17

รวมแหล่งเงินทุน

5,559.30

4,622.69

5,315.58

จากสถาบันการเงินในประเทศ
จากต่างประเทศ
รวมเงินกู้ยืม และเงินรับฝาก
หนี้สินอื่น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมและรับฝาก จ�ำนวน 3,184.33 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนเป็นใบรับฝากเงินจากประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจ�ำนวน 3,177.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 เงินกู้
ยืมจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 6.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 โดยรวมเงินกู้ยืมและเงิน รับฝากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.90 ของ
แหล่งเงินทุนของบริษัท
ส�ำหรับนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ความจ�ำเป็นในการใช้เงิน โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

การจัดหาเงินทุน หรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการจัดหาเงินทุน หรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในปี 2558 โดย
เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามสัญญาระหว่าง
บริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติโดยทั่วไปในการท�ำธุรกิจของบริษัท (โปรดดูข้อ 12 รายการ
ระหว่างกัน ในแบบ 56-1 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ของงบการเงินประกอบ)
ทั้งนี้ รายการคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 1,186.28 ล้านบาท ของการจัดหาเงินทุน และให้กู้ยืมผ่าน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
           หน่วย : ล้านบาท
การจัดหาเงินทุน (การกู้ยืมและรับฝากเงิน)
• บริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด
• บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
• บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จ�ำกัด
• บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จ�ำกัด
• บริษัท ไฮเทคเน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
• บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอ็กซ์เซล-ลิงค์ จ�ำกัด		
• บริษัท บุญเอนก จ�ำกัด
• บริษัท รักษ์วารี จ�ำกัด		
• บริษัท แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
• บริษัท เจริญพรพลังงาน จ�ำกัด
• บริษัท บุญเอนกอนันต์ จ�ำกัด
• บริษัท ทัศน์ศิริ จ�ำกัด			
• บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• บริษัท ดีเอเอส เซอร์วิส จ�ำกัด
• บริษัท เทียร์ วัน เนทเวิร์ค จ�ำกัด
• บริษัท เอนกบุญ จ�ำกัด
• บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อีเลคทริซิตี จ�ำกัด
• บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท เอเอเอ โฮลดิ้ง จ�ำกัด			
• บริษัท บิสแอนด์ฟันด์ จ�ำกัด
• บริษัท ธรรมวงศ์ จ�ำกัด
• บริษัท คัสสาวาแลนด์ จ�ำกัด
• บริษัท แอล.เอ็ม.เทค จ�ำกัด

ความสามารถในการด�ำรงเงินกองทุน

579.05
127.40
155.03
104.00
52.50
44.00
28.00
15.30
9.60
8.51
7.50
4.20
6.00
6.20
5.59
5.75
5.61
5.13
4.45
3.38
2.85
2.54
1.74
1.23
0.72

บริษทั จะด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งให้เป็นไปตามอัตราส่วนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด คือ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ
8.0 โดยจะมีการด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยการเน้นฐานลูกค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความเสียหายทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ ต่อบริษทั ในอนาคตให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งจะอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่า
อัตราส่วนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดอย่างมากมาโดยตลอด โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสีย่ ง ร้อยละ 44.93
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายบริหารสภาพคล่อง

นโยบายการบริหารสภาพคล่องของบริษัทมีนโยบายส�ำรองสภาพคล่องไว้อย่างเพียงพอต่อระดับความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่จะน�ำสภาพคล่องไปลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนซึ่งเป็นการให้กู้ยืม
ระหว่างสถาบันการเงินที่มีตราสารหนี้ภาครัฐเป็นหลักประกันเต็มจ�ำนวนทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการด�ำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องในอัตราร้อยละ 50.71 ของยอดเงินกู้ยืมและเงิน รับฝากตามงบการเงินของบริษัท
การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยูใ่ นความดูแลของฝ่ายจัดการเงิน ซึง่ จะดูแลแหล่งเงินทุนและการลงทุนตามประมาณ
การกระแสเงินสดในแต่ละวันของบริษัท ฝ่ายจัดการเงินจะรับผิดชอบดูแลให้สภาพคล่องของบริษทั เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการก�ำหนดให้บริษทั เงินทุน
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
• ให้บริษัทเงินทุนด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 6 ของ ยอดรวมเงินรับฝาก และเงินที่ได้จากการ
กู้ยืมหรือเงินที่ได้รับจากประชาชนทุกประเภท
• สินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้วย เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 0.5 เงิน
ฝากประจ�ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หลักทรัพย์ หรือตราสารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดซึ่ง
ปราศจากภาระผูกพัน และเงินฝาก เงินให้กู้ยืมเผื่อเรียก หรือบัตรเงินฝากกับธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
ปราศจากภาระผูกพันไม่เกินร้อยละ 1
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งรวมถึงแนว
วิธีปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินดังกล่าว โดยจะมีการทบทวนแผนฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมและสภาพคล่อง
ให้เพียงพอหากเกิดภาวะวิกฤติด้านสภาพคล่อง
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ปัจจัยความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายความถึง ความเสีย่ งอันเกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์อย่าง
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และ/หรือเงิน
กองทุนของบริษทั
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง จึงด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อลดหรือพยายามควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสามารถสรุปออกเป็นประเด็นส�ำคัญ
ได้ ดังนี้

14

1.1

คุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่มีความเข้าใจในภาพรวมของเศรษฐกิจและสภาพ
การแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน เป็นผู้ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงวางแผน กลยุทธ์
และบริหารจัดการองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในชุดปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การท�ำงานที่หลากหลาย อีกทัง้ มี
โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อันเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

1.2

การวางแผนกลยุทธ์และการด�ำเนินงาน
บริษัทก�ำหนดให้มีการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และวางแผนการด�ำเนินงานอย่างชัดเจนโดยผู้บริหารแต่ละ
ฝ่าย มีการระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปี และด�ำเนินการทบทวนแผนอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทมี
การจัดท�ำแผนฉุกเฉินต่างๆรองรับภาวะวิกฤตต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
รับมือกับภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี เช่น แผนด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) แผนฉุกเฉิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Liquidity Contingency
Plan)

1.3

ความเสี่ยงเรื่องความพอเพียงของเงินกองทุน
บริษัทมีการบริหารเงินกองทุนโดยการให้สินเชื่อและการลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ความเสี่ยงด้านความพอเพียงของการด�ำรงเงินกองทุนอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทด�ำรงอัตราส่วนของเงิน
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดมาโดยตลอด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษัทมีเงินกองทุนตามกฎหมาย 1,669.89 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 44.93 ของสินทรัพย์เสี่ยงและภาระ
ผูกพัน (Risk Weighted Assets) ทีม่ จี �ำนวน 3,716.78 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราขัน้ ต�ำ่ ซึง่ ก�ำหนดไว้
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยทีร่ อ้ ยละ 8 พบว่าบริษทั มีปจั จัยเสีย่ งในเรือ่ งของการด�ำรงเงินกองทุนน้อยมาก และยัง
มีศกั ยภาพเพียงพอในการขยายสินเชือ่ และการลงทุนทีอ่ าจมีขนึ้ ในอนาคตได้อกี มาก

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ปัจจัยความเสี่ยง

2.

1.4

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
บริษัทด�ำเนินธุรกิจประเภทบริษัทเงินทุนและมีสถานะเป็นสถาบันการเงิน โดยประกอบธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแล
ต่างๆ ของหน่วยงานดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัท
ในเดือนสิงหาคม 2559 จะมีการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากลงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน
การเงิน จากปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินและ
พฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงต้องเตรียมกลยุทธ์การระดมเงินฝาก การเข้าถึงลูกค้าราย
ใหม่ๆ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นขององค์กร ตลอดจนฐานะความมั่นคงของบริษัท การให้ข้อมูลแก่
ลูกค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของทางการในการคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับ ซึ่งได้กระท�ำ
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นจ�ำนวนมาก การจัดท�ำแผนฉุกเฉินในการ
รองรับปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

1.5

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
ส�ำหรับภาวะการแข่งขันในปี 2558 ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีเป้าหมายในการให้บริการแก่กลุม่ ลูกค้า
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงประชาชนทัว่ ไปเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายเดียวกับบริษทั โดย
ธนาคารพาณิชย์เมือ่ เทียบกับบริษทั แล้ว มีขอ้ ได้เปรียบจากขนาดและเครือข่ายสาขาทีม่ กี ารบริการอย่างครอบคลุม
ทัว่ ถึง รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี วามหลากหลายและการใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ทเี่ ข้าถึงกลุม่ ลูกค้ามากกว่า อีก
ทัง้ ในการระดมเงินฝากนอกเหนือจากการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีคู่แข่งขันทั้งจากธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐ และบริษทั จัดการกองทุน ทีไ่ ด้เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ท�ำให้บริษทั ต้องเผชิญกับ
ภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง
อย่างไรก็ตาม สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยที่ให้แก่พนักงานของบริษัทที่มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ยังสามารถแข่งขันได้ และประสบความส�ำเร็จด้วยดีจากประสบการณ์ของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจนีม้ ายาวนาน มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายความถึงโอกาสที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้กับบริษัทได้ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้หรือเงินกองทุน ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัท เริ่มตั้งแต่การก�ำหนดนโยบายด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างระมัดระวัง ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อมากกว่าการขยายตัว รวมถึงการกระจายตัวไปในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละรายอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลต่างๆ
เช่น วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม จุดแข็ง/จุดอ่อนของลูกค้า ผลการด�ำเนินงาน ความมั่นคง
ของฐานะการเงิน คุณภาพของสินทรัพย์ กระแสเงินสด และประเภทและมูลค่าหลักประกัน โดยจะมีการประเมินสถานะลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยง
2.1

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ
บริษัทให้สินเชื่อในภาคธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลาย และมีการก�ำหนดสัดส่วนการกระจุกตัวของสินเชื่อ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของสินเชื่อในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ซึ่งท�ำให้ลดความเสี่ยงในกรณีที่
บริษัทในธุรกิจประเภทนั้นประสบปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจพร้อมๆ กัน โดยในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนเงินให้
สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
•
•
•
•
•

		

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย
อื่นๆ
รวม

ล้านบาท
154.84
48.40
163.12
1,457.03
118.12
1,941.51*

สัดส่วน (%)
7.98
2.49
8.40
75.05
6.08
100.00

* ไม่รวมเงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และ ดอกเบี้ยค้างรับ
นอกจากนี้ เงินให้สินเชื่อแก่สินเชื่อธุรกิจแต่ละรายมีจ�ำนวนไม่สูงนัก โดยเงินให้สินเชื่อธุรกิจสูงสุด 10 ราย
แรก จ�ำนวน 398.22 ล้านบาท มีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 20.51 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 1,941.51
ล้านบาท โดยมีสินเชื่อหนึ่งรายที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด (ร้อยละ 5.18) ในขณะ
เดียวกัน สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยเป็นสินเชื่อที่ให้แก่พนักงานของบริษัทที่มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
มีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูง มีจ�ำนวนลูกค้ามาก และเป็นพนักงานของบริษัทนับร้อยแห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ท�ำให้เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี

2.2
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ความเสี่ยงจากเงินให้กู้ยืมและสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินเชื่อด้อยคุณภาพหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ สินเชื่อจัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และ
สงสัยจะสูญ ซึง่ การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพเหล่านีจ้ ะมีผลกระทบต่อรายได้และต่อเงินกองทุนของบริษทั
บริษัทให้ความส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อด้วยการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังโดยให้ความ
ส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อมากกว่าปริมาณสินเชื่อ และในกรณีที่เป็นไปได้จะท�ำการขอหลักประกันจากลูกค้า
เพือ่ รองรับความเสียหายจากสินเชือ่ ด้อยคุณภาพทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
แม้วา่ บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากเงินให้
กูย้ มื อยูใ่ นระดับหนึง่ ซึง่ ส่วนใหญ่ลกู ค้าได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เป็นผลท�ำให้ลกู หนีไ้ ม่สามารถช�ำระหนี้
ได้ตามก�ำหนด บริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกหนี้โดยท�ำการปรับโครงสร้างหนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งในรูปแบบ
ต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั เกิดความสูญเสียน้อยทีส่ ดุ และลูกหนีย้ งั คงด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษทั มีหนีด้ อ้ ยคุณภาพจ�ำนวน 337.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของเงินให้กยู้ มื และเงินให้กยู้ มื แก่
สถาบันการเงินจ�ำนวนรวม 3,091.51 ล้านบาท (เทียบกับสิน้ ปี 2557 มีจ�ำนวน 427.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
18.51)

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558
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สินเชื่อจัดชั้น
•
•
•
•
•

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวมสินเชื่อจัดชั้น

ล้านบาท
1,486.82
117.31
0.03
23.78
313.57
1,941.51

ส�ำหรับจ�ำนวนเงินส�ำรองเพื่อรองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทได้มีการกันส�ำรองส�ำหรับ
สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 559.45 ล้านบาท สูงกว่าส�ำรองตามเกณฑ์ขั้นต�่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มี
จ�ำนวน 214.31 ล้านบาท อยู่ถึง 345.14 ล้านบาท หรือ มีการกันส�ำรองจ�ำนวน 2.61 เท่าของส�ำรองตามเกณฑ์
ขั้นต�่ำ จึงคาดว่า จะมีส�ำรองเพียงพอในการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.3

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของหลักประกัน
ปัจจุบนั บริษทั มีหลักประกันทัง้ ประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มูลค่าของหลักประกันเหล่านี้
จะขึน้ อยูก่ บั สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ทัง้ นีห้ ากเศรษฐกิจตกต�ำ่ หรืออยูใ่ นช่วงภาวะถดถอย มูลค่าของหลักประกัน
อาจจะปรับลดลงและเป็นผลท�ำให้บริษทั ต้องปรับเพิม่ เงินส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
รวมถึงจ�ำนวนเงินที่บริษัทควรได้รับจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายซึ่งได้จากการรับช�ำระหนี้ลดลง อันจะ
กระทบต่อการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของบริษทั ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มกี ารประเมินราคาของหลักประกัน
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั อย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ ให้ทราบมูลค่าทีแ่ ท้จริงของหลักประกัน รวมถึงสามารถน�ำไปก�ำหนด
กลยุทธ์ให้การด�ำเนินงานสอดคล้องกับความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

2.4

ความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุน
บริษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งสิ้น 2,036.40 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
268.47 ล้านบาท ประกอบด้วยตราสารหนีภ้ าครัฐ 404.78 ล้านบาท และตราสารหนีภ้ าคเอกชน 1,631.62 ล้าน
บาท เงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดของบริษัทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ถือได้ว่ามีอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์
สูง อันดับเครดิตเฉลีย่ อยูท่ ี่ “A+” ซึง่ เป็นระดับสูงกว่าระดับขัน้ ต�ำ่ ทีล่ งทุนได้ (Investment Grade : BBB-) และ
มีสภาพคล่องในการซื้อขายมากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีการกระจายตัวในภาคธุรกิจและวันครบก�ำหนดด้วย
ส�ำหรับหุ้นกู้ด้อยคุณภาพบริษัทได้กันเงินส�ำรองหรือตัดผลขาดทุนจากการด้อยค่าเต็มจ�ำนวนแล้ว ปัจจุบันพอร์ต
เงินลงทุนของบริษัทยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้
บริษัทมีกรอบการลงทุน คือ เป็นไปตามระดับอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติวงเงินลงทุนในตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และในกรณีที่
มีการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารหนี้ที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะมีการพิจารณาสถานะล่าสุด ณ ขณะนั้นของผู้ออก
ตราสารหนี้ทุกครั้ง ทั้งในด้านฐานะการเงินและอันดับเครดิต ถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงเวลาที่วงเงินได้รับอนุมัติให้
ลงทุนได้อยู่ก็ตาม รวมถึงมีการทบทวนวงเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นประจ�ำทุกปี
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3.

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสีย่ งด้านตลาด คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบีย้ ราคาของตราสาร และอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้หรือเงินกองทุนของบริษัท
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3.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของบริษัท เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นสินทรัพย์และ
หนี้สินประเภทที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย บริษัทได้มีการติดตามแนวโน้มและภาวะการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด โดยการประเมินผลกระทบจากความอ่อนไหวและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เพื่อ
บริหารระดับอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก รวมถึงโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินให้เหมาะสมกับ
ภาวะการณ์ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ด้วยการ
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่เป็นแบบลอยตัว

3.2

ความเสี่ยงด้านราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งตราสาร
หนี้และตราสารทุน ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดความผันผวนต่อผลประกอบการและเงินกองทุนของบริษัท บริษัทได้มี
การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี
บริษัทมีการควบคุม Duration ของตราสารหนี้ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างอัตราผลตอบแทนของบริษัท
และความเสี่ยงด้านราคา ท�ำให้บริษัทสามารถปรับเงินลงทุนให้สอดคล้องกับระดับอัตราผลตอบแทนในตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับตราสารทุน บริษัทยังคงยึดมั่นในการลงทุนอย่างระมัดระวัง ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในตราสารทุนประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอเป็นราย
ไตรมาส และราคาตลาดมีความผันผวนต�่ำ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามระดับราคาและปัจจัยพื้นฐานของเงิน
ลงทุนแต่ละรายการโดยสม�่ำเสมอ
บริษัทมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด โดยใช้เครื่องมือทางสถิติที่เรียกว่า Value at Risk
(VaR) ในการประเมินความเสี่ยงด้านตลาด โดย VaR คือ มูลค่าสูงสุดที่บริษัทมีโอกาสจะได้รับความเสียหาย เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ในช่วงระยะเวลาถือครอง 1 วัน รวม
ถึงมีการทดสอบระดับความเชื่อมั่นของแบบจ�ำลอง (Back Testing) และการท�ำแบบจ�ำลองผลกระทบภายใต้
ภาวะวิกฤต (Stress Testing) ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด และมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกเดือน
อนึ่ง แม้ว่าบริษัทยังคงไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�ำคัญ
และยังคงยึดหลักระมัดระวังในการประกอบธุรกิจ ไม่แข่งขันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย แต่ด้วยปัจจัยภายนอกที่นอก
เหนือจากการบริหารและการคาดการณ์ เช่น ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความ
ไม่แน่นอน รวมทั้งความผันผวนของตลาดการเงินโลก อาจท�ำให้บริษัทยังมีแนวโน้มความเสี่ยงด้านตลาดอยู่

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558
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4.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่สามารถช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและมี
ต้นทุนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้
บริษัทท�ำการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม�่ำเสมอ โดยการทบทวน ติดตามและประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์สภาพคล่องอย่างใกล้ชิดผ่านเครื่องมือต่างๆในการจัดสรรเงิน และรายงานฐานะทางการเงินประจ�ำวัน และน�ำ
เสนอต่อกรรมการผู้จัดการทุกวัน และมีคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งมีการประชุมทุกเดือนเพื่อพิจารณาถึง
สภาพคล่องของบริษัท และกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินสภาพคล่องและแนววิธีปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว รวมถึงท�ำการทดสอบกรณีมีผู้ฝากเงินมาถอนเงินฝากจ�ำนวนมาก
บริษัทมีสถานะสภาพคล่องซึ่งพิจารณาจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 แบ่งตามระยะเวลาครบก�ำหนดตามสัญญา เป็นดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี

เกินกว่า 1 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
• เงินลงทุนสุทธิ
• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

1,349.5
688.8
174.8
2,213.1

1,851.9
1,453.1
3,305.0

หนี้สินทางการเงิน
• เงินรับฝาก
• ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

3,173.6
6.8
3,180.4

3.9
3.9

หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินระยะสั้นทางการ
เงินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมและเงินรับฝากอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็น
ลักษณะปกติของการรับฝากเงิน อย่างไรก็ดี ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ของบริษัทเมื่อครบก�ำหนดจะมีการฝากต่อไป (Rollover)
ท�ำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากอายุของสัญญาด้านสินทรัพย์และหนี้สินไม่สอดคล้องกันจึงอยู่ในระดับที่บริหาร
ได้ นอกจากนี้เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งมีตลาดรองในการซื้อขาย อีกทั้งสามารถใช้
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นเมื่อบริษัทเกิดความต้องการใช้เงินอย่างฉุกเฉิน ท�ำให้พร้อมรองรับปัญหาวิกฤตด้านสภาพ
คล่องได้เป็นอย่างดี
ระหว่างปี 2558 บริษัทยังคงด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องจ�ำนวนมาก ตามนโยบายของบริษัทที่ให้ความส�ำคัญกับสภาพ
คล่องและคุณภาพของบริษัทมากกว่าการขยายตัว โดยตลอดทั้งปี บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสูงกว่าอัตราขั้นต�่ำ
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 6 ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม โดยมีอัตราส่วนระหว่าง 36.44 ถึง
67.46 หรือ โดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 55.09
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โดยในช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั ให้ความส�ำคัญกับสภาพคล่องเป็นอย่างมาก โดยบริษทั คงระดับจ�ำนวนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในระดับสูงมาโดยตลอด รวมถึงสภาพคล่องส่วนเกิน บริษัทก็ได้น�ำไปลงทุนในเงินลงทุนที่มีคุณภาพดีและมีตลาดรองในการซื้อ
ขาย สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที รวมถึงการมีวงเงินส�ำรองกับสถาบันการเงินอื่น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเสริมในการรองรับ
ปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก
ในระยะเวลา 4-5 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีการจัดท�ำแบบจ�ำลองเหตุการณ์ผลกระทบของการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากผ่าน
DPA Stress Test อยู่เป็นระยะ ซึ่งการทดสอบในปี 2558 ก็ให้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ คือ บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะ
รองรับผลกระทบจากการถอนเงินฝากส่วนที่เกินกว่า 25 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ของผู้ฝากแต่ละราย ซึ่งหมายถึงบริษัทมี
ความสามารถที่จะด�ำเนินการเสริมสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการถอนเงินฝากได้ในแทบทุกกรณี

5.

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอของ
กระบวนการด�ำเนินงานภายใน บุคลากร ระบบงาน เหตุการณ์ภายนอกที่ไม่คาดคิด และความเสี่ยงด้านคดีความกฎหมาย
ที่อาจส่งผลเสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัท
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมาก นโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทยึดหลัก
ระมัดระวัง ธุรกรรมของบริษัทไม่ซับซ้อน บุคลากรมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานและสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน บริษัทมีการควบคุมภายในที่รัดกุม มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อสอบยันการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลและการรายงานมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ บริษัทยังคงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนการวิธีการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ตลอดจนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลง และค�ำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน โดยมีระบบการเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss
Data) และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากสามารถป้องกันได้ทันเหตุการณ์ (Near-misses)
โดยให้แต่ละส่วนงานบันทึกข้อมูล เป็นรายเดือน รวมถึงมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อควบคุมมิให้การด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก สามารถด�ำเนินงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง
ด้านการบริหารจัดการ
บริษทั มีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์สงู มีความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ การท�ำธุรกรรม และการ
ปฏิบตั งิ านเป็นอย่างดี บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานทีท่ �ำงานกับบริษทั มาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์และคุน้ เคยกับงานใน
ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี และมีนโยบายทีจ่ ะถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์รวมถึงการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการ
ให้ผบู้ ริหารระดับกลางมากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั มีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ก�ำหนดให้มีระบบก�ำกับดูแลที่เข้มงวด ฝ่ายตรวจสอบมีอิสระใน
การตรวจสอบโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านการควบคุมภายในและด้านการเงินโดยตรง จึงท�ำให้การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการโดยรวม ทั้งในด้านความ
เสี่ยงและด้านการด�ำเนินงานภายในองค์กร เป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านบุคลากร
บริษัทเป็นองค์กรสถาบันการเงินขนาดเล็ก มีพนักงานจ�ำนวนไม่มาก การจัดการบุคลากรไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีระเบียบ
และวิธีปฏิบัติงานไว้ชัดเจน ท�ำให้ประเมินได้ว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากภายในองค์กรเองที่เป็นสาระส�ำคัญ การจัดการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการรองรับการแข่งขันและรับมือกับสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากร เพื่อให้บริษัท
สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้อย่างราบรื่น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท และถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานของพนักงาน ซึ่งทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการ
ท�ำงานของพนักงานโดยตรง จึงได้มีการดูแลและพัฒนาระบบงานอย่างสม�่ำเสมอ การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลส�ำรอง
และเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำรอง ในกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำรองพร้อมระบบ
งาน เพื่อบริษัทสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ณ ที่ตั้งศูนย์ส�ำรองการปฏิบัติงาน

6.

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พบว่าบริษัทมี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือ
หุ้นจ�ำนวนสูงสุด 9.99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงไม่มีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการมีอ�ำนาจควบคุมบริษัท หรือไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่มีความเสี่ยง
จากการที่หุ้นของบริษัทจะมี Free float ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด กล่าวคือบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจ�ำนวน 1,612 ราย โดยถือ
หุ้นคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 89.37
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที		
่
:
0107536000722
ประเภทธุรกิจ		
:
ธุรกิจเงินทุน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :
ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
					 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
:
0-2677-4300
โทรสาร 		
:
0-2677-4301
Home Page
:
www.bfit.co.th

ชื่อ ที่ตั้งส�ำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
		
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
		
โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558
		
นางวิไลรัตน์ 		
โรจน์นครินทร์
		
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
		
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร		
		
		
		
		

เลขทะเบียน 3104 และ/หรือ
เลขทะเบียน 5599 และ/หรือ
เลขทะเบียน 8125

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 จ�ำนวน 1,560,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		
- ไม่มี -

ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มี -
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน 			
1,500 ล้านบาท
								
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว		
1,000 ล้านบาท
								

ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 300 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 200 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชือ่ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึง่ เป็นข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ล่าสุด เป็นดังนี้
ลำ�ดับที่

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

1.

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

9,993,600

5.00

2.

น.ส.กนกนุช ชลวานิช

9,970,000

4.99

3.

น.ส.เสาวคนธ์ ลิมอักษร

9,940,000

4.97

4.

นายวรเจตน์ อินทามระ

9,920,000

4.96

5.

นายสมยศ วินิจฉัยกุล

9,901,000

4.95

6.

นายลุชัย ภุขันอนันต์

9,820,000

4.91

7.

น.ส.สุภิดา ฉัตราภิรักษ์

9,740,000

4.87

8.

นางพิรดา อินทามระ

9,734,000

4.87

9.

นางทัศนีย์ อินทามระ

9,700,000

4.85

10.

นางวิไลลักษณ์ วิกิตเศรษฐ

9,040,000

4.52

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ โดยค�ำนึงถึงความเพียงพอของเงิน
กองทุนส�ำหรับรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจ�ำเป็นด้านเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทประกอบด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี

2558

2557

2556

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

0.49

0.48

0.51

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.35

0.35

0.35

71.10%

72.79%

68.19%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Nomination and RemunerationCommittee

คณะเจาหนาที่บริหาร
Executive Committee
คณะกรรมการสินเชื่อ
Credit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
AuditCommittee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

กรรมการผูจัดการ
ManagingDirector

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
Asset and Liability Management Committee
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้
Debt. Restructuring Committee
คณะกรรมการพิจารณาประเมินราคาหลักประกัน
Collateral Evaluation Committee

ฝ ายตรวจสอบ
AuditDept.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
Assistant Managing Director

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
Assistant Managing Director
ฝายที่ปรึกษาการลงทุน
Investment Advisory Dept.

ฝายบัญชีและการเงิน
Account & Finance Dept.

ฝายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

ฝายสินเชื่อ
Credit Dept.

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
Information Tech Dept.

ฝายกฎหมาย
Legal Dept.

ฝายดำเนินการ
Operations Dept.

ฝายจัดการเงินและการลงทุน
Treasury & Investment Dept.

ฝายบุคคลและธุรการ
Personnal & General Service Dept.
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โครงสร้างการจัดการ
1.

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย มีสัญชาติไทย และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกันเลย ดังนี้
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ 1
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
3. นางธัญญธร ชลวร 2
4. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
5. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
6. นายอมร เจตจำ�นงนุช 3
7. นายธีระ วิภูชนิน
8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
9. นายธนพล ศิริธนชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2558
2. นางธัญญธร ชลวร ชื่อเดิม “นางธิดา ชลวร”
3. นายอมร เจตจ�ำนงนุช ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558

(รายละเอียดกรรมการของบริษัท ตามเอกสารแนบ)

การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุม

ในปี 2558 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ และคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 6 ครัง้ การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
ชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
นางธัญญธร ชลวร
นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
นายอมร เจตจำ�นงนุช
นายธีระ วิภูชนิน
รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
นายธนพล ศิริธนชัย
นายมานพ หิมกร

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะเจ้าหน้าที่
บริษัท
ตรวจสอบ และพิจารณาค่าตอบแทน
บริหาร
4/4
6/6
4/4
6/6
4/4
4/4
2/2
4/4
3/4
4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
6/6

• บุคคลที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558
• บุคคลที่ 10 ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

โครงสร้างการจัดการ
2.

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวม
จ�ำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
นายมานพ หิมกร
นางชูจิตต์ เตยะธิติ
นายวิเชียร ปรุงพาณิช
น.ส.วิมล จิรมงคลการ
น.ส.กนกนุช ชลวานิช 1
นายกนกพร หลิ่วสุวรรณ
นายศรพล บุพนิมิต
นางกานดา โกวิทยามงคล
นางชไมพร เดชอาคม
นายอดิสรณ์ วิชัยดิษฐ 2

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายสินเชื่อ
ผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายดำ�เนินการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ / ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ :

1. น.ส.กนกนุช ชลวานิช เดิมด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายที่
ปรึกษาการลงทุน แทนนายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ซึ่งลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2558
2. นายอดิสรณ์ วิชัยดิษฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2558

(รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท ตามเอกสารแนบ)

3.

เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ นางชไมพร เดชอาคม ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 แทนนายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ซึ่งลาออก
(รายละเอียดเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ)
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โครงสร้างการจัดการ
4.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการ
			

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)
เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)
1,440,000
50,000
280,000
25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)
เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)
100,000
25,000
50,000
25,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)
เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)
50,000
50,000
-

ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวม 9 ราย เป็นเงิน 5,004,999.00 บาท เมื่อเทียบกับปี 2557 รวม เป็น
เงิน 4,800,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี			
้
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาฯ
ชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทนต่อปี เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
รวม
ต่อปี
ต่อปี
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
1,246,666.00 175,000.00
1,421,666.00
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

3. นางธัญญธร ชลวร

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

4. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์

280,000.00 100,000.00

-

-

50,000.00

430,000.00

5. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

6. นายอมร เจตจำ�นงนุช

198,333.00

75,000.00

-

-

-

273,333.00

7. นายธีระ วิภูชนิน

280,000.00 100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

630,000.00

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร

280,000.00 100,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

580,000.00

9. นายธนพล ศิริธนชัย

280,000.00 100,000.00

50,000.00

100,000.00

-

530,000.00

200,000.00 300,000.00 150,000.00

5,004,999.00

รวม

3,404,999.00 950,000.00

บุคคลที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2558
บุคคลที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

โครงสร้างการจัดการ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาฯ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนต่อปี เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รวม
ต่อปี
ต่อปี
960,000.00 150,000.00
- 1,110,000.00

ชื่อกรรมการ
1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
2. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

4. นางธัญญธร ชลวร

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

5. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์

280,000.00 100,000.00

-

-

50,000.00

430,000.00

6. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์

280,000.00 100,000.00

-

-

-

380,000.00

7. นายธีระ วิภูชนิน

280,000.00 100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

630,000.00

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร

280,000.00 100,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

580,000.00

9. นายธนพล ศิริธนชัย

280,000.00 100,000.00

50,000.00

100,000.00

-

530,000.00

3,200,000.00 950,000.00 200,000.00

300,000.00

รวม

150,000.00 4,800,000.00

บุคคลที่ 1 ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวม ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการ) แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวม 12 ราย เป็น
เงิน 32,254,469.09 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

		

- ไม่มี –
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โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
อายุ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
(ปี)
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
• ประธานกรรมการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
10 ปี 7 เดือน
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา

48 • Director Certification Program
• Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Leadership Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และ
The Wharton School, University of
Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Certificate Program in Business Law
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Advance Management Program
Harvard Business School, Boston
Massachusetts,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก DBA
University of South Australia
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท MBA สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
The George Washington University,
Washington D.C.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ไม่มี

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2556
2555
2555
2555
2558
2554
2554
2554
2554
2553
2551
ก.พ.2558
ก.พ.2549
เม.ย.2551
ก.ย.2548
ธ.ค.2548
2551
2550
2549
2549
2540
2549
2547
2546
2546
2544

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ธ.ค.2556
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ก.พ. 2558
เม.ย.2551
มิ.ย.2549
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ต.ค. 2555
ปัจจุบัน
ต.ค. 2555
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ
ประธานกรรมการ*
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป

2543
2538
2551
2551

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
พ.ย. 2556
ก.ค.2554

กรรมการ
กรรมการ*
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ*

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจก.วีรันดา บีช พัทยา
บจก.ซีแอนด์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์
บจก.เอไอเอ็มเอส
บจก.เอไอเอ็มเอส พญาไท
บจก.เอไอเอ็มเอส สีลม
บมจ.นามยง เทอร์มินัล
บจก.พีพีทีซี
บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี
บจก.โอ๊คทรี
บจก.สุขศรีวงศ์
บจก.เอครอน แอคคูโนวา
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บจก.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี
บจก.เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง
บจก.นวัตกรรมจามจุรี
บจก.ปรีดาปราโมทย์
บจก.ปรีดาปราโมทย์
บจก.ตวันนา โฮเต็ล
Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co.,Ltd.
บจก.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
บจก.สุรพันธวณิช
ร้านภูฟ้า (โครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)
บจก.ชุมพร เบย์ ฮิลล์
บจก.เอ็กซ์เซล ลิงค์
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ บีพีท

*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited
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โครงสร้างการจัดการ

71 • Director Certification Program
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ไม่มี

67 • Director Certification Program
• Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท MBA (Management)
Roosevelt University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาทฤษฎี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

อายุ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
(ปี)
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
(ชื่อสกุลเดิม ชัยสิทธิเวชช)
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
• รักษาการกรรมการผู้จัดการ
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
10 ปี 7 เดือน

3. นางธัญญธร ชลวร
(ชื่อเดิม: ธิดา,
ชื่อสกุลเดิม: มาร์ติน)
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
9 ปี 2 เดือน
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
พ.ค.2550
ก.ย.2548
2548
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
เม.ย.2558
2547
2547
2546
2551
2547

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2548
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
เม.ย.2558
ต.ค. 2555
ต.ค. 2555
ก.ค.2554
2550

2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2543 - 2553
2543 - ธ.ค.2549

ตำ�แหน่ง
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ*
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการอิสระ
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
รองประธานกรรมการ*
ประธานกรรมการ*
*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ*
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและเลขานุการบริษัท
ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้จัดการแผนกทรัพยากร
บุคคล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บจก.คอม-ลิงค์
บจก.คอม-ลิงค์
บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรีส์
บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
บจก.พิญาณี
บจก.พีวี ไฮเทค
บจก.บิสแอนด์ฟัน
บจก.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
บจก.เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
บมจ.เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)
บจก.จิโรลา (ประเทศไทย)
บจก.ไอทาวเวอร์
บจก.เอนกบุญ
บมจ.สหกล อิควิปเมนท์
บจก.สหกล อิควิปเมนท์
Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co.,Ltd.
บจก.สุรพันธวณิช
บมจ.หลักทรัพย์ บีฟิท
บมจ.หลักทรัพย์ บีฟิท
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
บจก.คอม-ลิงค์

*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited
Annual Report 2015

33

โครงสร้างการจัดการ

4. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
71 • Director Accreditation Program
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
• Audit Committee Program
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
• Financial Statement for Director
ค่าตอบแทน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาโท M.A.(Instructional Media)
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
California State University (Long Beach)
8 ปี 1 เดือน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ไม่มี

5. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
• กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

อายุ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
(ปี)
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
4 ปี
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา

33 • Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• TLCA Executive Development Program รุ่น
ที่ 12
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรผู้นำ�ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า
• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท (สาขาการเงิน)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี (Bachelor of Business
Administration)
Holmes Institute, Melbourne, Australia

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2555
2555
2552
2552
2552
2552
มิ.ย.2552
เม.ย.2551

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

มี.ค.2551 - มิ.ย.2552
2552 - ก.ค.2554

เม.ย.2555
2555
2551
2549
2554

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2555

ตำ�แหน่ง
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ* และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ*
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ*
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจก.สหสามัคคีบริการ
บจก. พรพินพลัง
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
บจก. เจริญพรพลังงาน
บจก. บุญเอนก
บจก. อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อีเลคทริซิตี
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. หลักทรัพย์ บีฟิท

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บจก. พลังรุ่งเรือง
บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
บจก. บุญเอนกอนันต์
บจก. สหสามัคคีบริการ

*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
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โครงสร้างการจัดการ

48 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(สาขาการจัดการเชิงปริมาณ)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ไม่มี

66 • Director Certification Program
• Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาตรี B.Sc. In Economics and Business Administration
University of Wisconsin - Steven Point
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มี

ไม่มี

อายุ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
(ปี)
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
6. นายอมร เจตจำ�นงนุช
• กรรมการ
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
1 ปี

7. นายธีระ วิภูชนิน
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
11 ปี 3 เดือน
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
เม.ย.2558
2550
2551
2546

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน
ม.ค.2548 - ปัจจุบัน
ก.พ.2549 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ*
กรรมการ*
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บจก.ไทย-จีน สรรพกิจ (คอปเปอร์)
บจก.เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง
บจก.แอทเซทส์ แอนด์ แลนด์
บจก.วีรันดา รีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรมธาริน

บจก.เค.แอล. ห้องเย็น
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.อินเตอร์ ไฮด์
บมจ.สยามแมคโคร
บมจ.พรีเชียสชิปปิ้ง
บมจ.สหอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
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โครงสร้างการจัดการ
อายุ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
(ปี)
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
48 • Chartered Director Class (CDC)
• กรรมการอิสระ
• Director Certification Program
• กรรมการตรวจสอบ
• Audit Committee Program
• ประธานกรรมการสรรหาและ
• Monitoring the Internal Audit Function
พิจารณาค่าตอบแทน
• Monitoring the Quality of Financial Reporting
• Monitoring the System of Internal Control
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
and Risk Management
6 ปี 7 เดือน
• Monitoring Fraud Risk Management
• Financial Institutions Governance Program
• Role of the Nomination and Governance
Committee
• Role of The Compensation Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาเอก DBA
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท MS in Management
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท MIBA
United States International University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Master of Art with Advanced
Designation
Certificate in International Trade
University of California, Los Angeles
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

38

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ไม่มี

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
พ.ค.2555 - ปัจจุบัน
ส.ค.2552 - ปัจจุบัน
2555
2552
2550
2548

-

ปัจจุบัน
2555
2551
2550

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
คณบดี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย และ
วิเทศสัมพันธ์และกายภาพ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงสร้างการจัดการ
อายุ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
(ปี)
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
9. นายธนพล ศิริธนชัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
4 ปี

40

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

คุณวุฒิการศึกษา

49 • Director Certification Program
• Director Accreditation Program
• Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advance Management Program
Harvard Business School, Boston, USA.
• ปริญญาโท (สาขาบริหารธุรกิจ)
The University of Texas at Austin, Texas,
U.S.A
• ปริญญาตรี (สาขานิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ไม่มี

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
เม.ย.2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2546
2546
พ.ค.2555

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานอำ�นวยการ /
กรรมการ /
กรรมการบริหาร
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
บจก.บ้านฉางเอสเตท
บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล
บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
บจก.นารายณ์ พาวิลเลียน
บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี้
บจก.ริทซ์ วิลเลจ
บจก.สาธรทรัพย์สิน
บจก.สาธรทอง
บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์
บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ดิเวลล็อปเมนท์
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
บจก.ไรเดอร์ มอเตอร์ไบค์

*กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
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โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดผู้บริหาร
ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

42

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี

1. นายมานพ หิมกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

74 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นางชูจิตต์ เตยะธิติ
ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายสินเชื่อ

60 • ปริญญาโท MBA. (Business)
University of Missouri, Columbia.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

3. นายวิเชียร ปรุงพาณิช
ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

49 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

4. น.ส.วิมล จิรมงคลการ
ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

54 • ปริญญาโท M.S. (CIS)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.001

ไม่มี

5. น.ส. กนกนุช ชลวานิช
ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

47 • ปริญญาโท (การเงินการธนาคารและการ
ตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.99

ไม่มี

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2533 - ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
• ผูอ้ ำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายดำ�เนินการ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2526 - ปัจจุบัน

•
•
•
•

ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
ฝ่ายสินเชื่อ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

• ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
• ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายวานิชธนกิจ
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวานิชธนกิจ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2528 - ปัจจุบัน

• ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
• ผูช้ ่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
• หัวหน้าส่วน
• โปรแกรมเมอร์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน

• ผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
• ผู้จัดการสำ�นักงาน

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

ก.พ.2554 - ปัจจุบัน
2548 - ม.ค.2554
2547 - 2548
2545 - 2547

ม.ค. 2557 - ส.ค.2558
ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2556

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บลจ.กรุงเทพธนาทร (บลจ.ฟินันซ่า)
บมจ.หลักทรัพย์ บีฟิท

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
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โครงสร้างการจัดการ
ชื่อ-ชื่อสกุล/
ตำ�แหน่งในบริษัท/
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

6. นายกนกพร หลิ่วสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายกฎหมาย

56 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

7. นายศรพล บุพนิมิตร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายตรวจสอบ

53 • Professional Internal Auditor of
Thailand (CPIAT)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

8. นางกานดา โกวิทยามงคล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายดำ�เนินการ

61 • ปริญญาตรี บัญชี
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

9. นางชไมพร เดชอาคม
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท

10. นายอดิสรณ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบุคคลและธุรการ

44

อายุ
(ปี)

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/
บริษัท (%)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00005

ไม่มี

44 • พื้นฐานเลขานุการบริษัท
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไม่มี

ไม่มี

47 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่มี

ไม่มี

โครงสร้างการจัดการ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2532 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
• นักกฎหมาย
ฝ่ายกฎหมาย

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายตรวจสอบ
• หัวหน้าส่วน
• ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
• พนักงานชั้นกลาง
• พนักงานชั้นต้น
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2522 - ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
• หัวหน้าส่วนสินเชื่อและตั๋วเงิน
• ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสินเชื่อ
และตั๋วเงิน
• พนักงานบัญชี
ฝ่ายดำ�เนินการ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2548 - ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
• หัวหน้าส่วนบัญชีและรายงาน
ฝ่ายดำ�เนินการ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

2541 - ปัจจุบัน

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ/
ผู้จัดการฝ่าย
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
• หัวหน้าส่วนธุรการ
ฝ่ายบุคคลและธุรการ

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร

ก.ย.2551 - ปัจจุบัน
2526 - ส.ค.2551

ธนาคารกสิกรไทย
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โครงสร้างการจัดการ
การถือครองหุ้นในบริษัทของกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อกรรมการ

จำ�นวนการถือหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2558

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี

1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

-

-

2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

-

-

3. นางธัญญธร ชลวร

-

-

4. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์

-

-

5. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์

-

-

6. นายอมร เจตจำ�นงนุช

-

-

7. นายธีระ วิภูชนิน

-

-

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร

-

-

9. นายธนพล ศิริธนชัย

-

-

การถือครองหุ้นในบริษัทของผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค. 2558

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี

1. นายมานพ หิมกร

-

-

2. นางชูจิตต์ เตยะธิติ

-

-

3. นายวิเชียร ปรุงพาณิช

-

-

4. น.ส.วิมล จิรมงคลการ

2,000

-

5. น.ส.กนกนุช ชลวานิช

9,970,000

-

6. นายกนกพร หลิ่วสุวรรณ

-

-

7. นายศรพล บุพนิมิต

-

-

100

-

9. นางชไมพร เดชอาคม

-

-

10. นายอดิสรณ์ วิชัยดิษฐ

-

-

8. นางกานดา โกวิทยามงคล
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จำ�นวนการถือหุ้น

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ และบริหารงานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี เพือ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกอบกิจการ มีการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย
บริษัทมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุถึงการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่า
บริษัทมีการบริหารงานและด�ำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ นอกจากจะสามารถใช้สทิ ธิของตนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ยังสามารถ
รับทราบผลการด�ำเนินงาน นโยบายบริหารงาน การเข้าท�ำรายการขนาดใหญ่ทมี่ สี าระส�ำคัญ และการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.bfit.co.th หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษทั บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
•
การซื้อขายหรือโอนหุ้น
•
การมีส่วนแบ่งในผลก�ำไรของบริษัท
•
การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเพียงพอ
•
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในเรื่องดังต่อไปนี้
•
เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
•
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
•
การจัดสรรเงินปันผล
•
การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
•
การเพิ่มทุนหรือลดทุน
•
การอนุมัติรายการพิเศษ
•
เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนด
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1.

การส่งเสริมหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1

2.2
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บริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจ�ำเป็นตามข้อบังคับของบริษัท
บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือนัด
ประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็น
มาและ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
•
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
•
ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
•
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
•
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ทั้งนี้บริษัทได้
จัดท�ำ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัท
•
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
บริษัทก�ำหนดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
เวลา พิจารณาวาระที่ส�ำคัญต่าง ๆ อย่างพอเพียง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง
เสนอวาระการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการให้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทก�ำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและค�ำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทจะกล่าวแนะน�ำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมต่อ ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนน
เสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมจะท�ำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับวาระที่แจ้ง
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละ
วาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีบัตร
ลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด และตรวจนับคะแนน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การกำ�กับดูแลกิจการ
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

3.

เสียง พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยมีผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทท�ำหน้าที่ประธานในการตรวจนับคะแนนเสียง
ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง
ค�ำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนนส�ำหรับวาระที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มกี ารลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
เป็นต้นไป
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดและข้อมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้
ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง บริษัทได้ก�ำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ บริษทั ได้แนบรายละเอียดเกีย่ วกับผูส้ อบบัญชีที่
เสนอเข้ารับการแต่งตัง้ รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทมี่ ขี อ้ มูลเพียงพอทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถ
ใช้พิจารณา
ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้การลงมติเป็นแต่ละรายการ
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นตลอดจนตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น

การจัดท�ำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1

3.2

บริษัทจะด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วน
ตามข้อเท็จจริงทีป่ รากฎในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันหลังการประชุมพร้อมทัง้ เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
บริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงานและนโยบายในการบริหารงานอย่างสม�่ำเสมอ
และทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยัง
ได้น�ำข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงสื่ออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน
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การกำ�กับดูแลกิจการ
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1

1.2
1.3

2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1
2.2
2.3

2.4
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บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 14 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่
ส�ำคัญต่างๆ
บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

บริษัทก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยส่งรายชือ่ ผูท้ เี่ ห็นว่าควรเสนอชือ่ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักปฏิบตั แิ ละวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงประกาศการใช้สทิ ธิดงั กล่าวผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการประชุมที่เสนอ
ต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
•
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจการด�ำเนินการของบริษัท
•
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท
•
เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
•
เรื่องที่บริษัทได้ด�ำเนินการแล้ว
•
เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
•
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
•
เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้อง
มีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
บริษัทก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นใด ๆ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การกำ�กับดูแลกิจการ
3.

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ
3.1
3.2
3.3

4.

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ห้ามบุคคลข้างต้นท�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 14 วัน
บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้
เลขานุการบริษัททราบเพื่อด�ำเนินการรายงานให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามทีก่ ฏหมายก�ำหนด
บริษัทก�ำหนดให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้
บริหารเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี

การมีส่วนได้เสียในธุรกรรมของกรรมการและผู้บริหาร
4.1

4.2

บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ต้องพิจารณาในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสีย
ของตนและผู้เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ใน
รายงานการประชุม ในกรณีที่การมีส่วนได้เสียหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์มีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อาจท�ำให้
กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นงดเว้น
จากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น
บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม
ซึ่งรวมถึงการค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย เพราะเชื่อว่าการดูแลสิทธิและผลประโยชน์ร่วม
กันของผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมและเป็นธรรม จะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจะพิจารณาและ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในการสร้างความมั่งคัง่
ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ บริษทั ได้จดั ท�ำนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.

การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดท�ำ “คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งเป็นนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้น�ำราย
ละเอียดต่างๆ ในคู่มือนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถ
อ่านและศึกษาได้สะดวก
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2.

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.1

2.2

3.

ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้สนใจอื่นๆ นอกจากจะอ่านและศึกษารายละเอียดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว ยังสามารถอ่านและศึกษาการเปิดเผยการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือในรายงานประจ�ำปีของบริษัท กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยา
บรรณธุรกิจ ให้แจ้งเบาะแสข้อมูลหรือข้อร้องเรียนตามที่ก�ำหนดไว้ใน “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขได้ที่
เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือในรายงานประจ�ำปีของบริษัทเพื่อรวบรวมและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางในการรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยได้ระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับ
เกีย่ วกับการท�ำงานของพนักงาน” เพือ่ ให้พนักงานสามารถใช้ยดึ ถือปฏิบตั แิ ละก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับต่างๆ
ติดตามดูแลการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวของพนักงานในเบือ้ งต้น ส�ำหรับข้อมูลด้านสารสนเทศ บริษทั มี “ระเบียบว่าด้วย
การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” เพื่อใช้ควบคุมและติดตามการใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
บริษทั อย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดมาตรฐานการป้องกันการน�ำเข้าข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว โดย
การจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูล เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก พร้อมทัง้ มีการก�ำหนด
สิทธิในการรับทราบข้อมูลส�ำหรับพนักงานในแต่ละระดับ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนีย้ งั ได้ก�ำหนด
ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อบุคคลภายนอกไว้ใน “คูม่ อื จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ”ของบริษัท และก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้
เลขานุการบริษทั ทราบทันทีเพือ่ ท�ำรายงานส่งให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อก�ำหนดภายใน 3 วันหลังการท�ำธุรกรรม

3.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการและพนักงาน แสวงผลประโยชน์ที่ไม่ชอบ
จากธุรกรรมของบริษทั ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตจากคูค่ า้ รวมทัง้
ห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้า บริษัทก�ำหนดให้การด�ำเนินงาน
ต่างๆ ของบริษทั อยูใ่ นกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ไม่ท�ำธุรกรรมอ�ำพรางทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ไม่เสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย (อ้างถึง “นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ”ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)

3.3 นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

		
บริษัทมีนโยบายไม่กระท�ำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ
สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้ารวมทั้งห้ามพนักงานน�ำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ในงาน
ของบริษัท
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3.4 นโยบายสิทธิมนุษยชน

		
บริษัทมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม้ว่าอาจเกิดมามี
ฐานะไม่เท่ากัน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยความเคารพ
และสุภาพโดยไม่ค�ำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และอายุ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ให้สอดคล้องกับหลักการส�ำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา
2) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะกระท�ำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ
มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือถือได้ว่าส�ำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจ
ลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะด�ำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้ก�ำหนดตัวบุคคล และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงก�ำหนดเวลาของ
การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท ตามที่ระบุในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยงบการเงินงวด
หกเดือนและงบการเงินประจ�ำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดและวันสิ้นรอบปีบัญชี
ของบริษัท งบการเงินรายไตรมาสที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นงวด และในการเปิดเผย
งบการเงินแต่ละไตรมาส บริษัทได้จัดท�ำค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :
MD&A) เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดย
กรรมการและผูบ้ ริหาร โดยข้อมูลสรุปการเปลีย่ นแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2558
นัน้ แสดงจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ วันต้น วันสิน้ ปี และการซือ้ ขายระหว่างปีไว้ใน “รายงานการถือครองหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร”
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้

2.

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อนัก
ลงทุนให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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3.

ผู้สอบบัญชี

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะน�ำเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�ำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่บริษัทช�ำระให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีส�ำหรับปี 2558 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี” และ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
ของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ตามล�ำดับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ ทบทวนเป็นประจ�ำ และการปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนเป็นผูจ้ ดั
ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญของบริษทั โดยปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน
บริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั และพร้อมทีจ่ ะอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ เสริมสร้างให้บริษทั มีคณะกรรมการ
ทีแ่ ข็งแกร่ง รวมทัง้ ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพือ่ ให้เข้าใจ
บทบาทส�ำคัญในการก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินงานของบริษทั
ข้อบังคับบริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 9 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 คน องค์ประกอบคณะกรรมการสอดคล้องตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
1) กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และนายธนพล ศิริธนชัย
2) กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
และนางกิ่งเทียน บางอ้อ
3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นางธัญญธร ชลวร นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ นายอมร
เจตจ�ำนงนุช และนายธิติธรรม โรจนพฤกษ์

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การกำ�กับดูแลกิจการ
จ�ำนวนกรรมการอิสระมี 3 คน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่ามีการถ่วงดุล โดย
กรรมการที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านข้างต้น มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย และนักวิชกาการด้านธุรกิจ ด้วยความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท บริษัทเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

•
•
•
•
•
•

ข.
		

คณะกรรมการมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีค่ ณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิ ท�ำหน้าทีด่ แู ลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสาน
งานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้ และการเป็นกรรมการ
จะเป็นกี่วาระก็ได้โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัท
อื่นดังกล่าวต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่าง
เดียวกันและด�ำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั้ง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั พร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ รวมทัง้ อุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดยอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนวาระ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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การกำ�กับดูแลกิจการ
5.
6.

7.
8.

9.
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พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
•
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
•
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
•
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
•
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
•
รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร ตามทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการและต้องเปิดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจ�ำปีของบริษทั
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
•
รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
•
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน หาก
คณะกรรมการหรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามทีค่ ณะกรรมการตรวจ
สอบก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการท�ำรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี
และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายธีระ วิภูชนิน		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนพล ศิริธนชัย 		
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน คือ นายธีระ วิภูชนิน ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 10
ปี อีกทั้งยังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
Audit Committee Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3
ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนวาระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็น
กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ มีอ�ำนาจ
หน้าที่ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
		
(1) กรรมการบริษัท
		
(2) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีขนาด และองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ น
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆทีห่ ลากหลาย
4. ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปของบริษัท ได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ตนมีต่อบริษัท
6. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผลด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
		
1. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
		
2. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
		
3. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนาม)
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ง.

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป โดยคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถแต่งตัง้ บุคคลอืน่ เข้าร่วมเป็นคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้
		
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดการกิจการและการด�ำเนินงานของบริษทั โดยทัว่ ไป ยกเว้นเรือ่ งทีข่ อ้ บังคับบริษทั ก�ำหนดไว้ให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีไ่ ว้เป็นการเฉพาะ อาทิ การ
พิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ และการพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน เป็นต้น
2. พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอ�ำนาจ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อแทนบริษัทของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ
อ�ำนาจ
3. พิจารณาแต่งตัง้ สมาชิกคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะ
กรรมการลงทุน และคณะกรรมการสินเชือ่ กรณีสมาชิกเดิมพ้นจากต�ำแหน่ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ทราบ
4. พิจารณาก�ำหนดและทบทวนสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อราย
6. อนุมตั กิ ารลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือต�ำ่ กว่าระดับทีล่ งทุนได้ (Non-Investment Grade)
และทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อราย โดยให้อนุมตั ไิ ด้ไม่เกิน 10% ของ
มูลค่าการลงทุนในตราสารหนีท้ งั้ หมดของบริษทั
7. อนุมัติการลงทุนในตราสารทุน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งหน่วยลงทุน ที่มีการ
ซื้อขายในตลาดรอง หรือ ที่คาดว่าจะซื้อขายในตลาดรอง วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อราย
8. อนุมัติการลงทุนในตราสารทุน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งหน่วยลงทุนที่มีการซื้อ
ขายนอกตลาดรอง หรือ ที่ไม่คาดว่าจะซื้อขายในตลาดรอง วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง รวมจ�ำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
			
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
			
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ (กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ) เจ้าหน้าที่บริหาร
			
3. นายมานพ หิมกร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) เจ้าหน้าที่บริหาร
นอกจากคณะกรรมการย่อย 3 ชุดข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ อีก 6 ชุด รับ
ผิดชอบด�ำเนินการในแต่ละธุรกิจหรือแต่ละงานทีส่ �ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการสินเชือ่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการพิจารณาการประเมินราคาหลักประกัน และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการดังกล่าวมีอ�ำนาจหน้าทีด่ �ำเนินการภายในกรอบอ�ำนาจซึง่ ก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการบริษทั รวมทัง้ มีกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ รับผิดชอบควบคุม
ดูแลให้การปฏิบตั ใิ นแต่ละธุรกิจ หรือแต่ละงานของบริษทั เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
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2.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
(1) กรรมการอิสระ
		 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง บริษัทได้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ”
หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน และได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ที่เข้มกว่าข้อก�ำหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
		
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5)

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทที่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้
ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
กรณีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัท
ก�ำหนดข้างต้น

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
		 2.1 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูค้ ดั เลือกบุคคลทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
รวมถึงกรรมการอิสระของบริษทั เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีทกั ษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขนาด และองค์ประกอบขององค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาแต่งตั้ง ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตาย
ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือศาลมีค�ำสัง่ ให้ออก เป็นต้น หรือเพือ่ พิจารณากลัน่ กรองก่อนน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ ในกรณีแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ หรือกรณีแต่งตั้งกรรมการ
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ใหม่เพิ่มเติม ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้บริษัทมีกรรมการได้ไม่เกิน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตราหรือออกโดยจ�ำนวนใกล้
ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งนั้นอาจจะเลือกตั้งเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
มติคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการ กรณีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในกรณีนี้ จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ส่วนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
4) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
ส�ำหรับผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น จะต้องมีคุณสมบัติความเป็น
อิสระตามที่บริษัทก�ำหนด (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ระบุไว้ในข้อ 2 (1))

2.2 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารในต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง รอบคอบ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน บทบาทและหน้าที่ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
•
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
•
ติดตามและดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินงานตามนโยบาย ทิศทางธุรกิจ และแผนงานทีก่ �ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
•
ติดตามและดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสอบทานเรื่องดังกล่าว และรายงานเรื่องนี้ในรายงานประจ�ำปี
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•

•
•
•
•
•

4.

ติดตามและดูแลให้บริษทั มีระบบควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ และนโยบายรวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสอบทานเรื่องดังกล่าวโดยมีฝ่ายตรวจ
สอบภายในช่วยตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องนี้ใน
รายงานประจ�ำปี
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ติดตามและดูแลให้บริษัทจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบใน
นโยบายดังกล่าว
ติดตามและดูแลให้บริษทั จัดท�ำ “จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ”เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ใช้ยดึ ถือในการปฏิบตั ิ
ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนการด�ำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งครอบคลุมถึงความต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและแผนการพัฒนาพนักงาน
คณะกรรมการก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้มี
ส่วนได้เสียและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยา
บรรณธุรกิจ ให้แจ้งเบาะแสข้อมูลหรือข้อร้องเรียนตามที่ก�ำหนดไว้ใน “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทก�ำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการด�ำเนินงาน รวม
ทั้งตัดสินใจเรื่องการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะเจ้าหน้าที่
บริหารจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือมีความจ�ำเป็น คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยจะจัดประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น บริษัทก�ำหนดวันและเวลาการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการ
ทุกท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการ จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำในขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมคณะ
กรรมการทุกครั้งบริษัทก�ำหนดให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
•
ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลได้
อย่างเพียงพอ
•
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หากกรรมการท่านใดไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ในครั้งใด ให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบ
•
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระและ
รอบคอบ
•
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นและ
ให้กรรมการท่านนัน้ งดออกเสียงในวาระดังกล่าว ในกรณีทกี่ ารมีสว่ นได้เสียมีนยั ส�ำคัญในลักษณะทีอ่ าจท�ำให้กรรมการ
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนัน้ งดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนัน้
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การกำ�กับดูแลกิจการ
•
•
•
•
•

การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากมีกรรมการคัดค้านในมติใดให้
บันทึกค�ำคัดค้านค�ำนั้นในรายงานการประชุม
บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ อภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการบริหารจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจโดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมด้วย
คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาวาระต่างๆ ได้
โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท รวมทั้งสามารถขอให้ฝ่ายบริหารเชิญพนักงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการอาจขอให้ฝ่ายบริหารเชิญที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกมาให้ความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการและท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม ท�ำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

6.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทเชื่อว่าการมีกลไกที่ดีในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยจะช่วยให้
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ก�ำหนดให้
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองดังรายละเอียดต่อไปนี้
•
ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของแต่ละคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้เปิดเผยใน
รายงานประจ�ำปี
•
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรับปรุงแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
•
ให้เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนประเมินด้วยตนเองอย่างอิสระ พร้อมทั้ง
น�ำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ในอัตราที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
•
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของของบริษัท และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันและน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
•
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี โดยได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
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การกำ�กับดูแลกิจการ
7.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

8.

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและ
สมำ�่ เสมอ เพือ่ ให้บริษทั มีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารทีแ่ ข็งแกร่งสามารถน�ำพาบริษทั ให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
ท่ามกลางสภาพสังคม เศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
•
ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้รบั การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพือ่ ให้เข้าใจ
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
•
ส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหาร ได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
•
กรณีทมี่ กี รรมการและผูบ้ ริหารเข้ามาใหม่ บริษทั จะจัดให้มกี ารแนะน�ำผูเ้ ข้ามาใหม่ให้ทราบและเข้าใจลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนจัดมอบเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
•
ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารจัดท�ำแผนพัฒนาผู้บริหาร และแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน เพื่อให้งานของบริษัทสามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ �ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคล
อื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับก�ำหนดให้เป็น
บุคคลที่จะสืบทอดต�ำแหน่งนั้นจะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเลื่อน
ต�ำแหน่งต่อไปในอนาคต
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการก�ำหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยให้ความส�ำคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่
กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้น
ด้วย โดยก�ำหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1.

2.
3.

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทพร้อมทั้งให้ความ
ส�ำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบ
การ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
จัดให้มีระบบ ซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.
2.

พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้า
และบุคคลอื่นใด
พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจ�ำเป็นต้องท�ำงานอื่น เพื่อ
เพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาท�ำงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

2.

ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
ไม่เป็นการน�ำความลับของบริษัทไปใช้

การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทมี่ นุษย์ทกุ คนสมควรได้รบั ในการทีจ่ ะมีศกั ดิศ์ รีและความสุขในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์และเป็นส่วนหนึง่
ของสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อความมัน่ คงและความสงบสุขของสังคม
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้
พนักงานมีความภูมใิ จในองค์กร จึงได้สง่ เสริมบรรยายกาศการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รบั การพัฒนาส่งเสริมให้มคี วามรู้ ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง ภายใต้แนวทางการ
บริหารงานบุคคล ดังนี้

Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited
Annual Report 2015

65

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

1.
2.

3.
4.

5.
6.

การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด�ำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส�ำเร็จของบริษทั ด้วยหลักคุณธรรม หลัก
ความเสมอภาค หลักความสามารถและความจ�ำเป็นในการประกอบธุรกิจ เพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึง
ถึงคุณสมบัตขิ องแต่ละต�ำแหน่ง คุณวุฒทิ างการศึกษาประสบการณ์และข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็นแก่งาน และไม่มี
ข้อกีดกันเรือ่ งเพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์สว่ นบุคคล
ก�ำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่
พนักงาน โดยจะค�ำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้าง
พิจารณาจากความส�ำเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของพนักงานในปีที่ผ่านมา
สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านความรู้ความสามารถของธุรกิจ ความ
สามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและ
เวลาในการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการท�ำงาน เปิดโอกาสให้พนักงาน
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการ
ท�ำงาน โดยจ�ำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมนอกสถานที่ของพนักงานประมาณ 450 ชั่วโมงต่อปี
เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะน�ำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการท�ำงานร่วมกัน
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจ เกี่ยวกับการ
ท�ำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�ำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน		

ด้านการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.

2.

3.

ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่กระท�ำใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพ
นับถือผู้บังคับบัญชา
พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท�ำ
ต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้ร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ก�ำหนด
เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2558 ตลอดจนมีแผนที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในปี 2559
บริษัทมีการเปิดเผยเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ โดยได้ประกาศไว้บนเวปไซด์ของบริษัท ติด
ประกาศในสถานที่ท�ำการ รวมถึงน�ำขึ้นเผยแพร่บนระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน
รวมถึงพนักงานให้ทราบนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ยังได้ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั และจรรยาบรรณส�ำหรับพนักงาน ให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะขององค์กรมากทีส่ ดุ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงานในกรณีที่มีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นสูงตามที่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทได้ก�ำหนดให้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นกระท�ำการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และไม่ท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ครอบคลุมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะเพียงกรณีหรือรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้
•
การยักยอกหรือเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเป็นของตนเองหรือพวกพ้อง
•
การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการรับหรือให้ของขวัญ ค่าอ�ำนวยความสะดวก ทั้งในรูป
เงินสด สิ่งของ หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
•
การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน จะต้องกระท�ำในนามของบริษัทเท่านั้น และจ�ำนวนเงินต้อง
เหมาะสมไม่เกินความจ�ำเป็นตามแต่กรณี
•
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ทรัพย์สิน หรือรูปแบบอื่น ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดย
มิชอบ โดยที่บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดัง
นั้น จึงไม่อนุญาตให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือ
การด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้น
•
การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่มีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ง่ายประเภทหนึ่ง ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
•
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ค่าตอบแทน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่ง หรือการพิจารณาโทษพนักงาน เป็นต้น จะต้องด�ำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง ไม่มีความล�ำเอียง หรืออคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
•
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึงกรณีที่เกิดมีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการท�ำงาน หรือการตัดสินใจในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ
ทัง้ นี้ รวมถึงกรณีที่เกิดจากการแบ่งแยกหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือมีบทบาทหน้าที่ทับซ้อนกันด้วย เช่น ผู้ท�ำ
หน้าที่เป็นกรรมการก�ำหนดระเบียบวินัยประจ�ำหน่วยงานหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำงานในฐานะผู้ปฏิบัติ
ในหน่วยงานนั้นด้วย หรือเกิดจากการท�ำหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งซึ่งท�ำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างซึ่งโดยปกติ
แล้วไม่สามารถน�ำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได้ แต่ก็ถูกน�ำไปใช้ในการเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง หรือพวกพ้อง
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว นอกจาก
การก�ำหนดแบ่งแยกหน้าที่แต่ละต�ำแหน่งงานในบริษัทให้เหมาะสมและชัดเจนแล้ว หากปรากฏว่าธุรกรรมใดที่
พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ด้วย พนักงานผู้นั้นควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจการตัดสินใจ
ในธุรกรรมนั้น ๆ แต่ถ้าหากมีความจ�ำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรจะต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง
และโปร่งใส รวมทั้งต้องท�ำการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบด้วย
•
พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่ถือว่าเป็นความผิด และ
บริษัทขอยืนยันว่าจะไม่มีการลดต�ำแหน่ง หรือพิจารณาลงโทษใด ๆ แก่พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น
ถึงแม้ว่าบริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการปฏิเสธดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งพนักงานจะได้รับการชมเชย
และได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับกรณีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทก�ำหนดแนวทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ต้องเป็นเรื่อง หรือการกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไป
ในทางทุจริตที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัททั้งทางตรง หรือทางอ้อมและจะต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ
เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ใช่เรื่องที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ไม่สุจริตเพื่อเป็นการใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน ผู้ที่สามารถจะแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้นั้น คือ
•
พนักงานทุกคนของบริษัท โดยที่การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น จึงให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่าย
เป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องไม่เพิกเฉย หรือละเลย แต่ต้องรายงานหรือ
แจ้งให้บริษัท หรือผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยไม่ชักช้า
•
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้าของบริษัท บุคคลทั่วไปเป็นต้น ก็สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนได้
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางที่สามารถติดต่อถึงคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ส�ำหรับลูกค้าบุคคลและ
ลูกค้าธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน
บริษัทได้ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
•
แจ้ง หรือร้องเรียนด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายังที่ท�ำการของบริษัท ชั้น 23 อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
•
แจ้ง หรือร้องเรียนผ่าน Website ของบริษัท ที่ http://www.bfit.co.th (หัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน”)
•
แจ้ง หรือร้องเรียนผ่านทาง E-mail ของบริษัท ดังต่อไปนี้
•
ประธานกรรมการของบริษัท ที่ sakorn@bfit.co.th
•
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการ ที่ sornpol@bfit.co.th
•
กรรมการผู้จัดการ ที่ kingthien@bfit.co.th
•
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ที่ sornpol@bfit.co.th
•
แจ้ง หรือร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ของบริษัท ดังต่อไปนี้
•
ประธานกรรมการของบริษัท ที่หมายเลข 0-2677-4321
•
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการ ที่หมายเลข 0-26774300 ต่อ 346
•
กรรมการผู้จัดการ ที่หมายเลข 0-2677-4334
•
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ที่หมายเลข 0-2677-4300 ต่อ 346
•
แจ้ง หรือร้องเรียนผ่านทางโทรสารของบริษัท ที่หมายเลข 0-2677-4301
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูใ้ ห้ขอ้ มูล บริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน (Whistle-blowing
Policy) โดยก�ำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการเกีย่ วกับข้อมูลหรือข้อร้องเรียน มาตรการ
คุม้ ครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ให้จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ประเด็นทีร่ อ้ งเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
และในกรณีที่มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการที่เป็นธรรมแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำ
ด้วยความสุจริตใจ บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้
โดยการก�ำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้
•
ให้พนักงานที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชัน่
มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทัง้ ของพยานทัง้ หมดไว้
เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมายก�ำหนด
•
พนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามปกติ และจะได้
รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท โดยไม่มีการพิจารณาลดต�ำแหน่ง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มีลักษณะไม่เป็น
ธรรม หรือในทางลบต่อพนักงานนั้น ๆ ทั้งสิ้น

4.

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัท จึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับริษัท ควบคู่ไปกับการรักษา
บุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุขมีความรักและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงิน
ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่น อีกมากมาย เพื่อให้พนักงานมีหลักประกัน
ที่มั่นคงเพียงพอต่อการด�ำรงชีพ และสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
ประกันชีวิต อุบัติเหตุและทุพพลภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู้ เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การท่องเที่ยวประจ�ำปี การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย เป็นต้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพใน
การด�ำเนินชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการด�ำเนิน
งานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่น ๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานในสถานประกอบกิจการน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่
มีพนักงานแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไว้ มาน�ำเสนอผู้บริหาร
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และมีการจัด
กระบวนการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน การพัฒนาในงาน การเป็นพี่เลี้ยง และเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร

ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

5.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้าและอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์

ทางการเงินที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมี
ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และให้ความส�ำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า บริษัทได้อธิบายให้ลูกค้า
เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มี
การรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า พัฒนาธุรกิจและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คู่ค้า : บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการไม่สุจริต โดยในการคัดเลือกคู่ค้าบริษัทจะไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้าที่ท�ำธุรกิจ
ผิดกฎหมาย และคู่ค้าต้องมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เป็นองค์กรที่สร้างมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อม

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ
และผู้ฝากเงิน

นอกจากนั้น บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้

ความยุติธรรม : บริษัทเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และพยายาม

อย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความล�ำเอียงหรือสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม : บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุก ๆ ด้าน
ความสามารถและเชี่ยวชาญในการประกอบการ : บริษัทด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศโดยการผสมผสานวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ความพร้อมในการตอบสนอง : บริษัทพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต่อสังคม ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ : บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการวินัย และรับรองว่าการตัดสิน

ใจทางธุรกิจและการด�ำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณที่ดีของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน เช่น การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยก�ำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายด้านซอฟต์แวร์ ให้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่น�ำมาใช้ในระบบสารสนเทศ
ของบริษัท ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนและเคารพในการป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

6.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

7.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระมัดระวังในการพิจารณาด�ำเนินการใดๆ ใน
เรื่องที่จะกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน (Public Interest) บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้น
ฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นส�ำคัญ
บริษัทท�ำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลาง โดยไม่กระท�ำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด บริษัท
ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง
บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงาน น�ำกระดาษที่ใช้แล้วน�ำมา Reused ใช้อีกด้านหนึ่ง รวมถึงให้มีการคัดแยกขยะและ
การน�ำกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่ ก�ำจัดขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบใดๆ กับชุมชน
ใกล้เคียง รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2558 บริษัทมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมทางด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้
•
ด้านสังคม บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ทั้งในด้านเงินบริจาค
และการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน
•
ด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยการร่วมบริจาคแก่สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•
ด้านศาสนา ร่วมสนับสนุนในงานทอดผ้าป่าหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ กับวัดต่างๆ เช่น วัดวะภูแก้ว วัดปชา
นาถ เป็นต้น
•
ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานสวมเสื้อของร้านภูฟ้า มาปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียง
กันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน ให้มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย มีการยกระดับทางวิชาการ โดย
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีใหม่ และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่ง
แวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส ทันการณ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวม
ทั้งสอดคล้องกับกฎหมายข้อก�ำหนดของทางการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2558 บริษทั มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีส่ �ำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินโดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเผยแพร่ผา่ นระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บซ์ของ
บริษทั ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ�ำปีดว้ ย นอกจากนีบ้ ริษทั ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสก่อนการสอบทาน/ตรวจสอบ งบการเงินผ่านการสอบทาน/ตรวจ
สอบ รวมถึงข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอืน่ ได้แก่ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ มติคณะกรรมการและ/หรือผู้
ถือหุน้ ทีส่ �ำคัญ การก�ำกับดูแลกิจการซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และได้มกี ารประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างสมำ�่ เสมอ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบริษัทที่ส�ำคัญ บริษัทได้ด�ำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องท่างต่าง ๆ ดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) รายงานประจ�ำปี
2) งบการเงินของบริษัท
3) เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่น ๆ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์บริษัท ซึ่งจัดท�ำเป็นสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในทีด่ ี และผูกพันในการด�ำรงไว้ซงึ่
วัฒนธรรมทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความเสีย่ ง และความเพียงพอของการควบคุมภายในส�ำหรับการด�ำเนินงานทุก
ด้านของบริษทั โดยบริษทั ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานของบริษทั ยึดถือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการควบคุมภายในเพือ่ เป็นหลักในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และเพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ขิ องพนักงาน นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้มกี ารสอบทานประสิทธิผล และความพอ
เพียงของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการหารือ และประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน ซึง่ สาระส�ำคัญประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ
แผนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอ และคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในกรณีทมี่ ขี อ้ เสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลและการก�ำหนดวัฒนธรรมของการควบคุม และจัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั งิ านไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ ยังจัดให้มคี มู่ อื พนักงานก�ำหนดระเบียบวินยั ของพนักงาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึง
ก�ำหนดบทลงโทษการกระท�ำความผิดระเบียบวินยั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายในโดยผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำ เพือ่ เสริมสร้าง
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบตั งิ านบริษทั ก�ำหนดให้กจิ กรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและจัดโครงสร้างการควบคุมทีเ่ หมาะสมในทุกส่วนงาน กระบวนการปฏิบตั งิ านจะถูกก�ำหนดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รบั การระบุและด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทใช้เกณฑ์ความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านของบริษทั การประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายใน
ถือเป็นกระบวนการทีส่ �ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ท�ำให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ และเกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุ
สมผลว่า การด�ำเนินงานของบริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการ
เงินและการด�ำเนินงานน่าเชือ่ ถือการปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำ
อันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชือ่ เสียงของบริษทั
บริษทั มอบหมายให้นายศรพล บุพนิมติ ร ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านฝ่ายตรวจ
สอบ และรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เป็นศูนย์กลางการกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม
กฎหมาย รวมถึงการสือ่ สารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในงานทีร่ บั ผิดชอบ และปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
โดยการพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ �ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั จะต้องผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัตขิ องผูด้ �ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดผูบ้ ริหาร
ล�ำดับที่ 7

74

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

รายการระหว่างกัน
ในปี 2558 บริษัทมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปเพื่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขปกติโดยทั่วไปในการท�ำธุรกิจของบริษัทที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ยกเว้นการให้กู้ยืมแก่พนักงาน ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการพนักงานของบริษัท (โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ของงบการเงินประกอบ)

สรุปรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2558 ดังนี้
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
1. บจ.ปรีดาปราโมทย์

2. บจ.บุญเอนก

3. บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี

4. บจ.เอนกบุญ
5. บจ.เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
6. บจ.จิโรลา (ประเทศไทย)

7. บจ. บิสแอนด์ฟัน
8. บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์

ลักษณะความสัมพันธ์
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกันคือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
และนายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว

ลักษณะรายการ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

มูลค่า ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
(ล้านบาท)
1.94 คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.21

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

1.15

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.11

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.12

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.15

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.09

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.41

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2558 ดังนี้ (ต่อ)
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
9. บจ. ไอ ทาวเวอร์

76

ลักษณะความสัมพันธ์

• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
10. บจ. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ • มีกรรมการร่วมกันคือ
รักไทย
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
และนางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
11. บจ.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร
สุขศรีวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ดังกล่าว
12. บมจ. ประชาอาภรณ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น
กรรมการในบริษัทดังกล่าว
13. บจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี
• มีกรรมการร่วมกันคือ
แอนด์ อีเลคทริซิตี
นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
14. บจ.พลังเกษตรอุตสาหกรรม • มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
15. บจ. แอล.เอ็ม.เทค.
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
16. บจ.เอเอเอ โฮลดิ้ง
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ลักษณะรายการ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

มูลค่า ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
(ล้านบาท)
0.85 คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

1.82

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.87

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

1.45

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.10

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.10

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.02

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.06

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

รายการระหว่างกัน
สรุปรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2558 ดังนี้ (ต่อ)
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่า ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
(ล้านบาท)
0.02
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

17. บจ.รักษ์วารี

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

18.

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.13

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.19

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.22

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.06

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

14.40

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.10

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.03

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

0.03

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
บจ. เจริญพรพลังงาน
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
บจ. ดีเอเอส เซอร์วิส
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
บจ.แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น • มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
บจ.ธรรมวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
บจ. คอมลิงค์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
บจ. บุญเอนกอนันต์
• มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
• มีกรรมการและญาติสนิท
ของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ เป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
บจ. ทัศน์ศิริ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าว
บจ. คัสสาวา แลนด์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

ลักษณะรายการ
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รายการระหว่างกัน
ส�ำหรับ ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
1. บจ. ปรีดาปราโมทย์

ลักษณะความสัมพันธ์

เงินรับฝาก

4. บจ.เอนกบุญ

• มีกรรมการร่วมกัน คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกันคือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ และ
นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

5. บจ.เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
6. บจ.จิโรลา (ประเทศไทย)

2. บจ.บุญเอนก

มูลค่า
(ล้านบาท)
104.00

เงินรับฝาก

9.60

เงินรับฝาก

28.00

เงินรับฝาก

5.13

• มีกรรมการร่วมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

เงินรับฝาก

5.61

• มีกรรมการร่วมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

เงินรับฝาก

3.38

เงินรับฝาก

2.54

• มีกรรมการร่วมกัน คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
9. บจ.ไอ ทาวเวอร์
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
10. บจ.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ • มีกรรมการร่วมกันคือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ และ
รักไทย
นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
11. บจ.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร
สุขศรีวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
12. บมจ.ประชาอาภรณ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นางกิ่งเทียน บางอ้อ
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
13. บจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
อีเลคทริซิตี
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
14. บจ.พลังเกษตรอุตสาหกรรม • มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

เงินรับฝาก

15.30

เงินรับฝาก

127.40

เงินรับฝาก

155.03

เงินรับฝาก

52.50

เงินรับฝาก

44.00

เงินรับฝาก

4.45

เงินรับฝาก

5.59

3. บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี

7. บจ.บิสแอนด์ฟัน
8. บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์
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ลักษณะรายการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

รายการระหว่างกัน
ส�ำหรับ ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
15. บจ.แอล.เอ็ม.เทค
16. บจ.เอเอเอ โฮลดิ้ง
17. บจ.รักษ์วารี
18. บจ.เจริญพรพลังงาน
19. บจ.ดีเอเอส เซอร์วิส
20. บจ.แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น
21. บจ.ธรรมวงศ์
22. บจ.คอมลิงค์
23. บจ.บุญเอนกอนันต์
24. บจ.ทัศน์ศิริ
25. บจ.คัสสาวา แลนด์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว
• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
• มีกรรมการและญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
• มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

เงินรับฝาก

มูลค่า
(ล้านบาท)
0.72

เงินรับฝาก

2.85

เงินรับฝาก

8.51

เงินรับฝาก

4.20

เงินรับฝาก

5.75

เงินรับฝาก

7.50

งินรับฝาก

1.74

เงินรับฝาก

579.05

เงินรับฝาก

6.00

เงินรับฝาก

6.20

เงินรับฝาก

1.23

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันจะเป็น
ไปตามปกติของธุรกิจซึ่งเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ยกเว้นการให้กู้ยืมแก่พนักงาน ซึ่งจะเป็น
ไปตามระเบียบสวัสดิการของพนักงาน
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รายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทพิจารณารายการโดยถือเสมือนเป็นการท�ำรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก การอนุมัติการท�ำรายการระหว่าง
กัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. รายการระหว่างกันที่เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ใช้กับกรณีลูกค้าทั่วไป การอนุมัติรายการให้เป็นไปตาม
วงเงินและอ�ำนาจการอนุมัติปกติทั่วไปที่ก�ำหนดในแต่ละเรื่อง
2. รายการระหว่างกันนอกเหนือจากทีก่ ล่าวในข้อ 1 ให้น�ำเสนอรายละเอียด รายการ ความสัมพันธ์ ความเหมาะสม
ของการท�ำรายการ และความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระทีเ่ ป็นบุคคลที่ 3 (ผูส้ อบบัญชี/ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ /วิศวกรอิสระ/
ส�ำนักงานกฎหมาย) (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุมตั ขิ อ้ เสนอของการท�ำรายการดังกล่าว และน�ำเสนอการตกลงเข้าท�ำรายการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
ก่อน เว้นแต่เรือ่ งทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามกฎหมาย
3. ข้อบังคับของบริษทั ได้ก�ำหนดให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามประกาศหรือข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องส�ำหรับรายการระหว่างกันที่
เข้าข่ายต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท�ำสรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี �ำหนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

(หน่วย : พันบาท)
สำ�หรับปี
2558

รายได้ดอกเบี้ย

เปลี่ยนแปลง
2557

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

261,157

301,098

(39,941)

(13.27)

(103,782)

(105,556)

(1,774)

(1.68)

157,375

195,542

(38,167)

(19.52)

6,991

6,808

183

2.69

กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

17,441

17,595

(154)

0.88

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

35,561

30,399

5,162

16.98

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ

(97,382)

(103,862)

(6,480)

(6.24)

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้

119,986

146,482

(26,496)

(18.09)

ภาษีเงินได้

(21,531)

(50,317)

28,786

57.21

   กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

98,455

96,165

2,290

2.38

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทส�ำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
แล้ว มีก�ำไรสุทธิ 98.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิของปี 2557 จ�ำนวน
96.16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 98.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 96.16
ล้านบาทในปี 2557 สาเหตุหลักส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ จ�ำนวน 5.16 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้เงินปันผลจ�ำนวน 5.32 ล้านบาท และการลดลงของรายได้อนื่ จ�ำนวน 0.16 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานอื่นๆ จ�ำนวน 6.48 ล้านบาท และการลดลงของภาษีเงินได้จ�ำนวน 28.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 22.00 ล้านบาท และการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 6.79 ล้านบาท นอกจากนี้
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจ�ำนวน 0.18 ล้านบาทในขณะเดียวกันบริษัทมีรายการที่ท�ำให้ก�ำไรสุทธิลดลงคือ
การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�ำนวน 38.17 ล้านบาท การลดลงของรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนจ�ำนวน 0.15 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
•

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 38.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.52 จากจ�ำนวน 195.54 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจ�ำนวน
157.37 ล้านบาทในปี 2558 ทั้งนี้ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยลดลงเป็นจ�ำนวนมากถึง 39.94 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อเป็นจ�ำนวน 34.55 ล้านบาท และการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงินลงทุนในตราสารหนี้จ�ำนวน 15.06 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงจ�ำนวน 1.77 ล้านบาท โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม ซึ่งเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
ของเงินรับฝากที่ลดลงในปี 2558 ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเงินน�ำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากจ�ำนวน 1.15 ล้านบาทซึ่งแปรผันตามสัดส่วนของเงินรับฝากจากประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
•

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 0.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 จากจ�ำนวน 6.81 ล้านบาทในปี
2557 เป็นจ�ำนวน 6.99 ล้านบาทในปี 2558 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

•

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจ�ำนวน 0.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.88 จากจ�ำนวน 17.59 ล้านบาทในปี 2557 เป็น
จ�ำนวน 17.44 ล้านบาทในปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 0.29 ล้านบาท ในขณะ
เดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของก�ำไรจากการขายเงินลงทุนจ�ำนวน 0.14 ล้านบาท

•

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.98 โดยสาเหตุหลักเป็นการเพิ่มขึ้น
ของรายได้เงินปันผลจ�ำนวน 5.32 ล้านบาท และเป็นการลดลงของรายได้อื่นจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท

•

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ลดลงจ�ำนวน 6.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.24 จากจ�ำนวน 103.86 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็นจ�ำนวน 97.38 ล้านบาทในปี 2558 โดยสาเหตุหลักเป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นจ�ำนวน 7.19 ล้าน
บาท การลดลงของค่าภาษีอากรจ�ำนวน 1.36 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์จ�ำนวน 1.25 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ�ำนวน 0.62 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเพิ่ม
เงินเดือนประจ�ำปี นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน 0.20 ล้านบาท

•

การลดลงของภาษีเงินได้จ�ำนวน 28.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.21 จากจ�ำนวน 50.32 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น
จ�ำนวน 21.53 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 22.00
ล้านบาท และการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 6.79 ล้านบาท

รายได้ของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)
สำ�หรับปี
2558

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2557

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

157,375

195,542

(38,167)

(19.52)

6,991

6,808

183

2.69

กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

17,441

17,595

(154)

(0.88)

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

35,561

30,399

5,162

16.98

217,368

250,344

(32,976)

(13.17)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

   รวมรายได้
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เปลี่ยนแปลง

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายได้หลักของบริษัทประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายได้จาก
การด�ำเนินงานอื่นๆ ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากทั้งสี่ส่วนรวมจ�ำนวน 217.37 ล้านบาทลดลงจ�ำนวน 32.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.17 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเป็นการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�ำนวน 38.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.52 การลดลงของก�ำไร
สุทธิจากเงินลงทุนจ�ำนวน 0.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.88 ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ จ�ำนวน 5.16 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 16.98 และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจ�ำนวน 0.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.69 โดยมีรายละเอียด
ของรายได้ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

									

(หน่วย : พันบาท)
สำ�หรับปี

2558

เปลี่ยนแปลง
2557

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

23,128

13,463

9,665

71.79

เงินลงทุนในตราสารหนี้

97,562

112,620

(15,058)

(13.37)

140,467

175,015

(34,548)

(19.74)

261,157

301,098

(39,941)

(13.27)

86,966

89,726

(2,760)

(3.08)

3

-

3

100.00

16,669

15,521

1,148

7.40

141

309

(168)

(54.37)

3

-

3

100.00

		 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

103,782

105,556

(1,774)

(1.68)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

157,375

195,542

(38,167)

(19.52)

เงินให้สินเชื่อ
		 รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�ำนวน 157.37 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 38.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.52 เมื่อเทียบ
กับจ�ำนวน 195.54 ล้านบาทในปี 2557 โดยเป็นการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจ�ำนวน 39.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.27 โดยรายการ
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ และการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ และ
เป็นการลดลงของค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จ�ำนวน 1.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.68 ซีง่ ส่วนใหญ่เป็นผลจากอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ของเงินรับฝาก
ที่ลดลงในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 9.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.79 เป็นผลจากปริมาณ
เฉลี่ยของธุรกรรมการซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลดลงจ�ำนวน 15.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.37 ซึ่งเป็นผลจากเงินลงทุนที่ครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนในระหว่างปี และมีการลงทุนลดลงจากปีก่อน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อลดลงจ�ำนวน 34.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.74 เป็นผลจากการรับช�ำระดอกเบี้ยจากลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายใหญ่ในปี 2557 ในขณะที่ปี 2558 ไม่มีรายการดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงจ�ำนวน 1.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.68 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากซึ่ง
ลดลงจ�ำนวน 2.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.08 เป็นผลจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินรับฝากลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของปี 2558 เท่ากับร้อย
ละ 2.52 ซึ่งต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.89 ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายเงินน�ำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.40 ซึ่งแปรผันตามสัดส่วนของเงินรับฝากจากประชาชนที่เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงจ�ำนวน 0.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.37 ซึ่งเป็นผลจากการออกตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่ลดลงจากปีก่อน และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

								

(หน่วย : พันบาท)
สำ�หรับปี
2558

เปลี่ยนแปลง
2557

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและค้ำ�ประกัน

566

566

-

-

6,425

6,242

183

2.92

6,991

6,808

183

2.69

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน

19,321

19,184

137

0.71

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

(1,880)

(1,589)

(291)

(18.31)

17,441

17,595

(154)

(0.88)

34,590

29,271

5,319

18.17

971

1,128

(157)

(13.92)

35,561

30,399

5,162

16.98

59,993

54,802

5,191

9.47

อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน

กำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจ�ำนวน 6.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 0.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.69 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

ในปี 2558 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 17.44 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�ำนวน 0.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.88 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจ�ำนวน 0.29 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของก�ำไร
จากการขายเงินลงทุนจ�ำนวน 0.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการขายตราสารทุนออกไปบางส่วน

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 35.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5.16 ล้านบาท หรือร้อยละ
16.98 โดยสาเหตุหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินปันผลจ�ำนวน 5.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทถือครองตราสารทุนและหน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีการลดลงของรายได้อื่นจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ

									

(หน่วย : พันบาท)
สำ�หรับปี

2558

เปลี่ยนแปลง
2557

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

63,770

63,152

618

0.98

5,005

4,800

205

4.27

13,560

12,309

1,251

10.16

ค่าภาษีอากร

4,869

6,232

(1,363)

(21.87)

ค่าใช้จ่ายอื่น

10,178

17,369

(7,191)

(41.40)

97,382

103,862

(6,480)

(6.24)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่นๆ ตามงบการเงินของบริษัทส�ำหรับปี 2558 มีจ�ำนวน 97.38 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 6.48 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 103.86 ล้านบาทในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 6.24 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นจ�ำนวน
7.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.40 การลดลงของค่าภาษีอากรจ�ำนวน 1.36 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์จ�ำนวน 1.25 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการซื้อสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานจ�ำนวน 0.62 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปี และการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน
0.20 ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิ

ผลการด�ำเนินงานของบริษัทส�ำหรับระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีก�ำไรสุทธิ 98.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.38 เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิของปี 2557 จ�ำนวน 96.16 ล้านบาท โดยสาเหตุส�ำคัญมีดังนี้
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ จ�ำนวน 5.16 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินปันผล
จ�ำนวน 5.32 ล้านบาท และการลดลงของรายได้อื่นจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ จ�ำนวน 6.48
ล้านบาท และการลดลงของภาษีเงินได้จ�ำนวน 28.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จ�ำนวน 22.00 ล้านบาท และการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 6.79 ล้านบาท นอกจากนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่า
ธรรมเนียมและบริการจ�ำนวน 0.18 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีรายการที่ท�ำให้ก�ำไรสุทธิลดลงคือ การลดลงของรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิจ�ำนวน 38.17 ล้านบาท การลดลงของรายการก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนจ�ำนวน 0.15 ล้านบาท
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 5,315.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
692.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.99 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 4,622.69 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
สินทรัพย์หลักของบริษทั ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินอันได้แก่รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ เงิน
ให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ และสินทรัพย์อนื่ ๆ โดยมีรายละเอียดส�ำหรับสินทรัพย์หลักดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนเงิน
เงินสด

31 ธันวาคม 2557

ร้อยละ

จำ�นวนเงิน

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

0.02

-

0.02

-

-

-

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

1,349.48

25.39

391.46

8.47

958.02

244.73

เงินลงทุนสุทธิ

2,540.66

47.80

2,699.49

58.40

(158.83)

(5.88)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,385.11

26.06

1,496.40

32.37

(111.29)

(7.44)

12.80

0.24

10.34

0.22

2.46

23.79

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

0.68

0.01

0.05

-

0.63

1,260.00

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1.43

0.03

1.50

0.03

(0.07)

(4.67)

25.40

0.47

23.43

0.51

1.97

8.41

5,315.58

100.00

4,622.69

100.00

692.89

14.99

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์อื่นๆ
     รวมสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมียอดสัญญาซื้อคืนภาคเอกชนเป็นจ�ำนวน 1,150 ล้านบาท (รวมอยู่ในรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน) หรือประมาณร้อยละ 21.63 ของสินทรัพย์รวม
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เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (สุทธิ) ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน 2,540.66 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จ�ำนวน 158.83 ล้านบาท โดย
มีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม แบ่งตามประเภทของการลงทุน ได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

มูลค่ายุติธรรม
1. เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม

404.78

688.04

1,631.61

1,616.83

487.49

375.96

2,523.88

2,680.83

ราคาทุน / ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
2. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1.27

1.27

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1.27)

(1.27)

-

-

รวม

ราคาทุน
3. เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

70.53

70.53

(53.75)

(51.87)

16.78

18.66

2,540.66

2,699.49

ยอดคงเหลือต้นปี

2,699.49

3,273.09

บวก : ซื้อเพิ่ม

1,083.92

2,860.49

(1,264.69)

(3,453.99)

2,518.72

2,679.59

21.94

19.90

2,540.66

2,699.49

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ
4. รายการเคลื่อนไหวเงินลงทุน

หัก : จำ�หน่ายและครบกำ�หนดไถ่ถอน
รวม
บวก (หัก) : มูลค่าหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างปี
   ยอดคงเหลือปลายปี                 
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ในภาพรวม บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 2,540.66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.88 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทได้จัดเตรียมสภาพ
คล่องเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้บริษัทไม่ได้น�ำเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบก�ำหนดไปลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของ
เงินลงทุนมีรายละเอียด ดังนี้
1.
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 404.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.93 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 283.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.17
2.
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,631.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.22 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จ�ำนวน 14.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91
3.
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ จ�ำนวน 487.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
19.19 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 111.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.66
4.
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 21.94 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าตลาดของเงินลงทุนมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,385.11 ล้านบาท
ลดลงจากยอด 1,496.40ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือลดลงจ�ำนวน 111.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

31 ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง

1,941.51

2,057.24

(115.73)

6.42

6.57

(0.15)

1,947.93

2,063.81

(115.88)

(559.45)

(562.72)

3.27

(3.37)

(4.69)

1.32

1,385.11

1,496.40

(111.29)

การลดลงของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจ�ำนวน 111.29 ล้านบาทนั้น สาเหตุส�ำคัญเกิดจากการลดลงของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จ�ำนวน 115.73 ล้านบาท จาก 2,057.24 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 มาเป็น 1,941.51 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจใหม่ในปี 2558 ในขณะที่มีลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจหลายรายขอปิดบัญชีเงินกู้ก่อนก�ำหนด และ
ยังมีลูกหนี้อีกส่วนที่ต้องทยอยลดหนี้ โดยการผ่อนช�ำระคืนตามข้อตกลง ทั้งนี้ยอดรวมของลูกหนี้ทั้งสองส่วนเมื่อรวมกันแล้วมีจ�ำนวนสูง
กว่าการขยายตัวในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย ส�ำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก 562.72 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 มาเป็น
559.45 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือลดลงสุทธิ 3.27 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดบัญชีหนี้สูญของลูกหนี้จ�ำนวน 2 ราย การลดลงของ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวน 1.32 ล้านบาท และการลดลงของดอกเบี้ยค้างรับจ�ำนวน 0.15 ล้านบาท จาก
6.57 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 มาเป็น 6.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งลดลงตามปริมาณของเงินให้สินเชื่อ
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หนี้สิน

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนเงิน

31 ธันวาคม 2557

ร้อยละ

จำ�นวนเงิน

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

เงินรับฝาก
จากประชาชน

3,177.47

95.50

2,545.21

94.90

632.26

24.84

จากต่างประเทศ

0.06

-

0.06

-

-

-

		 รวมเงินรับฝาก

3,177.53

95.50

2,545.27

94.90

632.26

24.84

6.80

0.20

7.37

0.28

(0.57)

(7.73)

ประมาณการหนี้สิน

34.90

1.05

36.78

1.37

(1.88)

(5.11)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

40.69

1.22

51.30

1.91

(10.61)

(20.68)

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย

25.21

0.76

15.11

0.56

10.10

66.84

2.19

0.07

2.11

0.08

0.08

3.79

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

25.72

0.77

10.44

0.39

15.28

146.36

หนี้สินอื่น

14.37

0.43

13.59

0.51

0.78

5.74

3,327.41

100.00

2,681.97

100.00

645.44

24.07

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำ�ส่ง

หนี้สินรวม

ตามงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้สิ้นรวมทั้งสิ้น 3,327.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 2,681.97 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 645.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.07 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้าง
จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สินอื่น และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง ในขณะที่มีการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ประมาณการหนี้สิน และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมโดยรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ มีดังนี้
·
เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน 3,177.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 632.26 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 24.84 เป็นการเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้ออกโปรโมชั่นดอกเบี้ยอัตราพิเศษในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์
2558 ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ยังฝากเงินต่อเนื่องกันมา
·
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน 25.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 10.10 ล้านบาท
หรือร้อยละ 66.84 เนื่องจากแปรผันตามปริมาณเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้น
·
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 15.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 146.36 เนื่องจากมีการโอนกลับรายการส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายใหญ่ที่มาช�ำระหนี้ระหว่างปี การเพิ่มขึ้นของหนี้สินอื่นจ�ำนวน 0.78 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.74 การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งจ�ำนวน 0.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.79 ในขณะเดียวกัน
มีการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 10.61 ล้านบาท เกิดจากการล้างรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีของส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายใหญ่ที่มาช�ำระหนี้ระหว่างปี การลดลงของประมาณการหนี้
สินจ�ำนวน 1.88 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน 6.80
ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 0.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.73 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ครบก�ำหนดและไม่ได้มีการต่ออายุ
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รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
หนีส้ นิ ทีส่ �ำคัญคือเงินรับฝากและเงินกูย้ มื ซึง่ มียอดเงิน ณ สิน้ ปี 2558 ทีจ่ �ำนวน 3,184.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.70 ของหนีส้ นิ
รวม โดยเป็นเงินรับฝากจากประชาชนและจากต่างประเทศจ�ำนวน 3,177.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 632.26 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
เทียบกับยอดเงิน 2,545.27 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 และเป็นตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจ�ำนวน 6.80 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 0.57
ล้านบาท จากจ�ำนวน 7.37 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2557 ส่งผลให้เงินรับฝากและเงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้ 631.69 ล้านบาท ประมาณการหนีส้ นิ
จ�ำนวน 34.90 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 1.88 ล้านบาท จากจ�ำนวน 36.78 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 40.69
ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 10.61 ล้านบาท จากจ�ำนวน 51.30 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่ายจ�ำนวน 25.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
10.10 ล้านบาท จากจ�ำนวน 15.11 ล้านบาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งจ�ำนวน 2.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 0.08 ล้านบาท จาก
จ�ำนวน 2.11 ล้านบาท ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่ายจ�ำนวน 25.72 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 15.28 ล้านบาท จากจ�ำนวน 10.44 ล้านบาท
และหนี้สินอื่นๆ จ�ำนวน 14.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 0.78 ล้านบาท จากจ�ำนวน 13.59 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ

ตามงบการเงินของบริษัท ส่วนของเจ้าของ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,988.17 ล้านบาท สูงกว่ายอด ณ 31
ธันวาคม 2557 อยู่ 47.45 ล้านบาท โดยบริษัทมีก�ำไรสุทธิปี 2558 จ�ำนวน 98.45 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิปี 2557 เป็นจ�ำนวน
2.29 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจ่ายเงินปันผลไปจ�ำนวน 70 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
17.56 ล้านบาท อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับรายละเอียดในบัญชีส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 134.10 ล้านบาท ส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 116.00 ล้านบาท และก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรจ�ำนวน 738.07 ล้านบาท ยอดคงเหลือของก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ สิ้นปี 2558 จ�ำนวน 738.07 ล้านบาท มาจากก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีจ�ำนวน 98.45 ล้านบาท รวมกับก�ำไรสะสม ณ สิ้นปี 2557 จ�ำนวน 713.18 ล้านบาท หักส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 5 ล้าน
บาท เงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 70 ล้านบาท และก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี) จ�ำนวน 1.44 ล้านบาท ส�ำหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจ�ำนวน 134.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ประกอบด้วยก�ำไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายจ�ำนวน 167.62 ล้านบาท (เกิดจากผลต่างของราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ สิ้นปี
2558 กับราคาทุนของหลักทรัพย์) หักด้วยรายการภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจ�ำนวน 33.52 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
ส่วนเกิน (ต�ำ่ กว่า) ทุนจากตราสารทุน
ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากตราสารหนี้
รวมส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
หัก : ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

108.61
59.01
167.62
(33.52)
134.10
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คุณภาพของสินทรัพย์ สภาพคล่องและการด�ำรงอัตราส่วนต่างๆ
เงินให้สินเชื่อ
ก.

ส่วนประกอบของเงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
เงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
154.84
7.98
48.40
2.49
163.12
8.40
1,575.15
81.13
1,941.51
100.00

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
182.49
8.87
54.66
2.66
163.12
7.93
1,656.97
80.54
2,057.24
100.00

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม(ลด)
ร้อยละ
(27.65)
(15.15)
(6.26)
(11.45)
(81.82)
(4.94)
(115.73)
(5.63)

		
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากยอดเงิน 2,057.24
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1,941.51 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือลดลง 115.73 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของสินเชื่อในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์จ�ำนวน 27.65 ล้านบาท จากยอด 182.49 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 154.84 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2558 การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างจ�ำนวน 6.26 ล้านบาท จากยอด 54.66 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
มาเป็น 48.40 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 และการลดลงของลูกหนี้อื่นๆจ�ำนวน 81.82 ล้านบาท จากยอด 1,656.97 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2557 เป็น 1,575.15 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ส�ำหรับการกระจุกตัวของสินเชื่อตามภาคธุรกิจต่างๆ สินเชื่ออื่นๆ ครองสัดส่วนสูงสุดที่
ร้อยละ 81.13 ภาคธุรกิจการสาธารณูปโภคและบริการที่ร้อยละ 8.40 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ครองสัดส่วนที่ร้อยละ
7.98 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่ร้อยละ 2.49
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558
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ข.

การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธุรกิจเงินทุนได้จัดชั้นลูกหนี้ออกเป็น 6 ประเภท และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญขั้นต�่ำตามประเภทการจัดชั้นเหล่านี้ โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของ ธปท.จะค�ำนวณจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ภาย
หลังหักมูลค่าหลักประกันแล้ว ซึ่งตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การจัดชั้นของสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามการจัดชั้นมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)

เงินให้สินเชื่อ
และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำ�รองส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม (2)

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ (ร้อยละ)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,492,917

1,486,820

1

มูลค่าที่ต้อง
ตั้งตามเกณฑ์
ขั้นต่ำ�ของธปท.
14,868

117,634

117,312

2

2,346

70,366

29

29

100

29

29

23,786

8

100

8

8

313,567

197,059

100

197,059

200,559

-

-

-

253,351

1,947,933

1,801,228

214,310

559,451

มูลค่าตามที่
บริษัทตั้ง
35,138

1. ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีที่ไม่
รวมดอกเบี้ยค้างรับและไม่หักมูลค่าหลักประกัน ส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี
2. ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
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ส�ำหรั บ มู ล หนี้ ห ลั ง หั ก หลั ก ประกั น ที่ น�ำมาค�ำนวณมู ล ค่ า ส�ำรองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่ ต ้ อ งตั้ ง ตามเกณฑ์ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย ถือตามมูลหนี้จัดชั้นตามรายงานสินทรัพย์จัดชั้นที่บริษัทได้จัดชั้นและเสนอข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รวมเงิน
ให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับส�ำหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ

สินเชื่อและลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

บริษัทมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 จ�ำนวน 337.38 ล้านบาท และ 427.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลงเป็น
จ�ำนวน 89.62 ล้านบาท เนื่องจากได้รับช�ำระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่ และลูกหนี้อีกส่วนที่ทยอยลดหนี้ โดยการผ่อนช�ำระตามข้อตกลง
สัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวมอยู่ที่ร้อยละ 10.91 ณ สิ้นปี 2558 และร้อยละ 18.51 ณ สิ้นปี 2557

คุณภาพของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากเงินลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 149.59 ล้านบาท ลดลงจาก 159.48 ล้านบาทในปี 2557 หรือลดลง
ร้อยละ 6.21 โดยรายได้ในปี 2558 ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 97.56 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
17.44 ล้านบาท และรายได้เงินปันผล 34.59 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 97.56 ล้านบาท ลดลงจาก 112.62 ล้านบาทในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ
13.37 เนื่องจากบริษัทได้จัดเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
2. ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน 17.44 ล้านบาท ลดลงจาก 17.59 ล้านบาทในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 0.85
3. รายได้เงินปันผล 34.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 29.27 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.17เนื่องจากบริษัทได้ลงทุน
ในตราสารทุนและหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในตราสารหนี้จะผ่านการพิจารณาสถานะทางการเงินและอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารทุกครั้ง และมี
การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ท�ำให้ในปี 2558 บริษัท
ไม่มีปัญหาด้านการรับช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากตราสารหนี้แต่อย่างใด ในส่วนของธุรกรรมการลงทุนในหน่วยลงทุนที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดจะต้องผ่านการพิจารณาสถานะทางการเงิน อัตราผลตอบแทนต่างๆ และสภาพคล่องในการซื้อขาย อย่างเพียงพอทุก
ครั้งเช่นกัน

สภาพคล่องของบริษัท

ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์สภาพคล่องตามค�ำจ�ำกัดความของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 1,753.99 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 50.71 ของเงินรับฝากและเงินกูย้ มื ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 3,458.66 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าอัตราขัน้ ต�ำ่ ร้อยละ 6.00 ทีก่ �ำหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยมาก สินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวประกอบด้วยเงินฝากทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 93.01 ล้านบาท เงินฝาก
ธนาคารทีป่ ราศจากภาระผูกพันจ�ำนวน 106.20 ล้านบาท หุน้ กู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ อี่ อกโดยรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นบริษทั
มหาชนจ�ำกัด ซึง่ ปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้จ�ำนวน 404.78 ล้านบาท และหลักทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ทีอ่ อกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ ปราศจากภาระผูกพันจ�ำนวน 1,150.00 ล้านบาท ซึง่ ได้รวมหลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ได้รบั เป็นหลักประกัน
อันเนือ่ งมาจากธุรกรรมซือ้ คืน ตามสัญญาซือ้ คืนภาคเอกชนทีต่ อ้ งคืนแก่คสู่ ญ
ั ญาในอนาคตจ�ำนวน 1,150.00 ล้านบาท
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งที่ใช้ ไปของเงินทุน

บริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักมาจากเงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากประชาชนทั่วไปนอกเหนือไปจากทุนของบริษัท ในขณะที่
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินให้สินเชื่อ โดย ณ สิ้นปี 2558 สามารถแบ่งตามระยะเวลาที่เหลือ
ของสัญญาเงินฝาก ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และระยะเวลาที่เหลือของเงินให้สินเชื่อตามงบการเงินของบริษัทดังนี้
		
(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลา

เงินรับฝากและ
เงินกู้ยืม

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เงินให้
สินเชื่อ

เงินลงทุน (1)
ในตราสารหนี้

เมื่อทวงถาม

161.22

5.06

401.03

-

ไม่เกิน 1 ปี

3,019.19

94.82

87.44

198.16

-

(2,733.59)

3.92

0.12

1,453.04

1,780.50

-

3,229.62

3,184.33

100.00

1,941.51

1,978.66

เกิน 1 ปี
รวม

ธุรกรรมสัญญา
ซือ้ คืนภาค
เอกชน (2)
1,150.00

1,150.00

ส่วนต่าง

1,389.81

1,885.84

หมายเหตุ
1. เฉพาะต้นทุนเงินลงทุนไม่รวมรายการบวกค่าเผื่อการปรับมูลค่าจ�ำนวน 60.28 ล้านบาท
2. เนื่องจากการท�ำธุรกรรมสัญญาซื้อคืนภาคเอกชนจ�ำนวน 1,150 ล้านบาท มีระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ตามงบการเงินเมื่อสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 จึง
อนุโลมจัดอยู่ประเภทเมื่อทวงถาม

แหล่งเงินรับฝากและเงินกูย้ มื ณ สิน้ ปี 2558 มีจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 3,184.33 ล้านบาท โดยจ�ำนวน 161.22 ล้านบาท หรือร้อยละ
5.06 เป็นประเภทเมื่อทวงถาม จ�ำนวน 3,019.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.82 มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี และจ�ำนวน 3.92
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.12 มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมตามระยะเวลาที่
เหลือของสัญญา ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนเงินฝากเมื่อทวงถาม : ไม่เกิน 1 ปี : เกิน 1 ปี ที่ 5.06 : 94.82 : 0.12 จะเห็นว่ามีการ
ฝากเงินในระยะสั้นสูง ส่วนการใช้เงินในรูปเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในตราสารหนี้ และการท�ำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนนั้น แหล่งเงินที่ใช้
ไปยังไม่สัมพันธ์กับแหล่งทุนที่ได้มา โดยมีการให้สินเชื่อหรือลงทุนในระยะสั้นเมื่อทวงถาม และประเภทไม่เกิน 1 ปี ค่อนข้างต�่ำ ในขณะ
ที่การให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนระยะยาวเกินกว่า 1 ปี มีสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับระยะเวลาแหล่งที่มาของทุน ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจเงิน
ทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้ ถ้าค�ำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท ตามค�ำจ�ำกัดความของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์
สภาพคล่องรวมทั้งสิ้น 1,753.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 50.71 ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมทั้งสิ้น และเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดรองในการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องมาจากความไม่สัมพันธ์
ระหว่างแหล่งที่มาของเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุน เนื่องจากสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

การด�ำรงอัตราส่วนต่างๆ

การด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับร้อยละ 44.93 ซึ่งสูงกว่าอัตรา
ขั้นต�่ำร้อยละ 8 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในการจัดทำ�รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2558
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการการก�ำกับดูแลรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2558 ของบริษัทที่ได้จัดท�ำขึ้นให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้นโยบายที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและสอบทานให้
บริษัทมีรายงานและงบการเงินที่ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วนรวมถึงเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกันและ
รายการที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก�ำกับดูแล
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานและงบการเงินของบริษัทประจ�ำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีอิสระได้ถูกจัดท�ำขึ้นโดยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานที่ถูก
ต้องครบถ้วนถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

			
(ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์)
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

(นางกิ่งเทียน บางอ้อ)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited
Annual Report 2015

97

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและค�ำอธิบายอื่น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่
ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจ
สอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ
สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทใี่ ช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนอโดยรวมของงบการเงิน
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินนีแ้ สดงฐานะทางการเงินของบริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

(นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

สินทรัพย์
เงินสด

20,000

20,000

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

7

1,349,468,682

391,454,276

เงินลงทุนสุทธิ

8

2,540,663,109

2,699,493,176

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

9
1,941,514,419

2,057,244,492

6,419,030

6,569,325

1,947,933,449

2,063,813,817

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

11

(559,451,557)

(562,726,542)

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

12

(3,373,260)

(4,690,876)

1,385,108,632

1,496,396,399

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

14

6

6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

15

12,802,103

10,340,401

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

16

679,410

50,367

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

1,434,283

1,501,970

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

18

25,404,043

23,433,082

5,315,580,268

4,622,689,677

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

          หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
จากประชาชน
จากต่างประเทศ

3,177,474,314

2,545,210,469

56,017

55,777

รวมเงินรับฝาก

19.1

3,177,530,331

2,545,266,246

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

19.2

6,800,000

7,367,000

ประมาณการหนี้สิน

20

34,899,541

36,774,979

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

40,692,137

51,303,183

25,215,024

15,115,317

2,185,364

2,107,561

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

25,721,163

10,446,373

อื่น ๆ

14,368,115

13,589,498

67,489,666

41,258,749

3,327,411,675

2,681,970,157

หนี้สินอื่น
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำ�ส่ง

รวมหนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

1,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

21

134,098,220

116,542,403

22

116,000,000

111,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร

738,070,373

713,177,117

รวมส่วนของเจ้าของ

1,988,168,593

1,940,719,520

       รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

5,315,580,268

4,622,689,677

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

รายได้ดอกเบี้ย
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

23,127,710

13,463,067

เงินลงทุนในตราสารหนี้

97,561,953

112,619,964

140,467,161

175,014,472

261,156,824

301,097,503

86,966,161

89,725,656

2,753

-

16,668,950

15,521,110

140,586

309,313

3,045

272

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

103,781,495

105,556,351

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

157,375,329

195,541,152

566,244

566,244

6,424,838

6,242,272

6,991,082

6,808,516

17,440,906

17,595,637

34,589,602

29,271,135

971,698

1,127,532

35,561,300

30,398,667

เงินให้สินเชื่อ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนำ�ส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและการค้ำ�ประกัน
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

25

รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

63,770,196

63,152,051

5,004,999

4,800,000

13,560,320

12,308,723

ค่าภาษีอากร

4,869,006

6,231,925

ค่าใช้จ่ายอื่น

10,177,859

17,369,513

97,382,380

103,862,212

119,986,237

146,481,760

(21,531,214)

(50,316,994)

98,455,023

96,164,766

21,944,771

19,902,746

(4,388,954)

(3,980,549)

1,797,791

(1,034,435)

(359,558)

206,887

18,994,050

15,094,649

117,449,073

111,259,415

0.49

0.48

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น ๆ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

28.1

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

28.2

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี
     กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
     กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

28.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
เจ้าของ

หมาย ทุนที่ออก
เหตุ และชำ�ระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

1,000,000,000

กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย

23

จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558

23

104

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

ยังไม่ได้จัดสรร

100,620,206 106,000,000

รวม

692,839,899 1,899,460,105

15,922,197

-

95,337,218

111,259,415

-

-

-

(70,000,000)

(70,000,000)

- 5,000,000
116,542,403 111,000,000

(5,000,000)
713,177,117 1,940,719,520

-

17,555,817

-

99,893,256

117,449,073

-

-

-

(70,000,000)

(70,000,000)

1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว

1,000,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กำ�ไรสะสม

- 5,000,000
134,098,220 116,000,000

(5,000,000)
738,070,373 1,988,168,593

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงานก่อนภาษีเงินได้

119,986,237

146,481,760

1,321,178

776,053

(3,297,685)

-

3,297,685

-

103,781,495

105,556,351

รายการปรับกระทบกำ�ไร(ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดำ�เนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

25

(19,320,566)

(19,184,280)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

25

1,879,660

1,588,643

(1,810,808)

(6,659,663)

1,459,353

2,281,392

รายได้ดอกเบี้ย

(261,156,824)

(301,097,503)

รายได้เงินปันผล

(34,589,602)

(29,271,135)

เงินสดรับดอกเบี้ย

258,249,929

308,494,433

เงินสดรับเงินปันผล

34,589,602

29,271,135

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(93,681,788)

(124,601,005)

(6,548,295)

(32,722,499)

104,159,571

80,913,682

ค่าตัดจำ�หน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ�)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
สำ�รองผลประโยชน์ของพนักงาน

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

     สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(900,000,000)

200,000,000

111,114,772

125,147,420

886,408

8,462,670

632,264,085

(971,088,315)

(567,000)

(6,298,000)

(1,537,000)

(1,492,000)

(14,143,580)

(5,296,950)

(67,822,744)

(569,651,493)

(4,411,923)

(6,706,435)

(1,083,917,695)

(2,860,488,602)

1,283,944,247

3,478,243,368

195,614,629

611,048,331

(70,000,000)

(70,000,000)

(70,000,000)

(70,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

57,791,885

(28,603,162)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

141,431,701

170,034,863

199,223,586

141,431,701

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สินทรัพย์อื่น
     หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

4

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.

ข้อมูลทั่วไป

2.

เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

		
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชน มีภูมิล�ำเนาและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเงินทุน ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย /
ไว. ดับยู. ซี. เอ ชั้นที่ 23 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

		
งบการเงินนี้น�ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย งบการเงินฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ
จัดท�ำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
		
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน ภายใต้ข้อ
ก�ำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่
		
งบการเงินนีแ้ สดงรายการและตีความตามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรือ่ งการจัดท�ำและส่งงบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ.2544 และแสดงรายการตามข้อก�ำหนดของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ สนส. 12/2553 เรือ่ งการจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของบริษทั เงินทุน และบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
		
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินเว้นแต่
จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
		
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
		 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน

		
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับงบการเงินที่เริ่มใน หรือ หลังวันที่ 1 มกราคม
2558 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

การนำ�เสนองบการเงิน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

สินค้าคงเหลือ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได้

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาเช่า

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

รายได้

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)

การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)

กำ�ไรต่อหุ้น

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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วันที่มีผลบังคับใช้

เรื่อง

1 มกราคม 2558

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)

การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

ส่วนงานดำ�เนินงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 11

การร่วมการงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 13

การวัดมูลค่ายุติธรรม

1 มกราคม 2558

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรือ่ ง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ เี งินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 14

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
เงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 20

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558

		
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในอนาคต

		
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออก และปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับ
ส�ำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ตามรายละเอียด ข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การนำ�เสนองบการเงิน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้าคงเหลือ

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่า

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รายได้

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

กำ�ไรต่อหุ้น

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่
ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

ส่วนงานดำ�เนินงาน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

การร่วมการงาน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

1 มกราคม 2559

การตีความมาตรฐานการบัญชี

1 มกราคม 2559

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2559

วันที่มีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

1 มกราคม 2559

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ เี งินเฟ้อ
รุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกำ�หนด
เงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

เงินนำ�ส่งรัฐ

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2559

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทฯโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
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ก)

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

ข)

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

		
ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อโดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นที่
คงค้าง บริษทั ฯ หยุดรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์คงค้างส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ ทีผ่ ดิ นัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้
เกินก�ำหนดสามเดือนนับจากวันครบก�ำหนดช�ำระ และจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับที่เคยบันทึกบัญชีเป็น
รายได้แล้วนั้นออกจากบัญชีการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
		
บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ส�ำหรับลูกหนีภ้ ายหลังการปรับโครงสร้างหนีใ้ หม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้
สินเชื่อทีก่ ล่าวข้างต้น ยกเว้นหนีต้ ามสัญญาปรับโครงสร้างหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือสามงวดการช�ำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
		
ในกรณีที่ดอกเบีย้ หรือส่วนลดได้คดิ รวมอยูใ่ นตัว๋ เงินหรือเงินให้สนิ เชือ่ แล้ว ดอกเบีย้ หรือส่วนลดดังกล่าวจะ
ตั้งพักไว้และตัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
		
ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซือ้ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากสัญญาเช่าซือ้ โดยการปันส่วนดอกผลเช่าซื้อไปตลอด
ระยะเวลาการผ่อนช�ำระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะรับรู้ในวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระค่างวด บริษัทฯ หยุด
รับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ เมื่อค้างช�ำระเกินกว่าสามงวด

		
ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง ส่วนเงินปันผล
จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมือ่ มีสทิ ธิในการรับเงินปันผล

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		

ค)

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินลงทุน

		

ง)

ค่าธรรมเนียมและบริการ

		

จ)

ค่าใช้จ่าย

		

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

		
ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึง
ขั้นความส�ำเร็จของงาน

			

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 ดอกเบี้ยจ่าย

		
ดอกเบีย้ จ่ายถือเป็นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีทดี่ อกเบีย้ ได้คดิ รวมอยูใ่ นใบรับฝากเงินหรือตัว๋ เงินจ่ายแล้ว
ดอกเบีย้ นัน้ จะตัง้ พักไว้และตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ เท่า ๆ กันตลอดอายุของใบรับฝากเงินหรือตัว๋ เงินจ่ายนัน้

3.3 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานทีแ่ สดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานซึง่ ค�ำนวณโดยการหารก�ำไร
สุทธิส�ำหรับปี/ปีดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดใน
มือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมบัตรเงินฝาก และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีสัญญาขายคืนภาคเอกชน

3.5 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

		
บริษทั ฯมีการท�ำสัญญาซือ้ หลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนภาคเอกชน โดยมีการก�ำหนดวันเวลาและราคาทีแ่ น่นอน
ในอนาคต โดยจ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยส�ำหรับหลักทรัพย์ซอื้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให้สนิ เชือ่ แล้วแต่คสู่ ญ
ั ญา โดยหลักทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาขายคืนถือเป็นหลักประกันการกูย้ มื

3.6 เงินลงทุน
ก)
ข)
ค)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อ
ค้าเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกระทั่งจ�ำหน่ายหลัก
ทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี และที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย บัญชีสว่ นเกิน/ส่วนต�ำ่ กว่ามูลค่าตราสารหนีจ้ ะถูกตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จ�ำนวนที่
ตัดจ�ำหน่ายนีจ้ ะแสดงเป็นรายการปรับกับรายได้ดอกเบีย้ รับ
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ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์และหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งหลังสุด
ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีท้ ขี่ น้ึ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทนเสนอ
ซื้อเฉลี่ย (Average bid yield) ของวันท�ำการสุดท้ายของปี หากไม่มีอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย จะใช้อัตราผล
ตอบแทนของการซื้อขายครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระ
ส�ำคัญระหว่างวันที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้ายกับวันที่วัดมูลค่า และน�ำมาค�ำนวณตามสูตรที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ก�ำหนด
		
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือขึ้นทะเบียนแต่ไม่มีสภาพ
คล่อง ค�ำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันท�ำการสุดท้ายของปีโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย เป็นฐานในการค�ำนวณและปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม
		
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ณ วันสิ้นปี
		
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
		
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็น
รายการก�ำไร (ขาดทุน) ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

		
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

3.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

		
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
		
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่โอนกลับค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีท้ สี่ ามารถช�ำระหนีไ้ ด้หรือลูกหนีท้ �ำสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีก้ บั บริษทั
		
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธปท. ได้ออกประกาศที่ สนส. 31/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิน
ส�ำรองของสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้กันส�ำรองตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�ำหนดแล้ว

3.9 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

		
บริษัทฯถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา โดยในกรณีที่รับช�ำระหนี้โดยการรับ
โอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับหุ้นทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้
รับโอนมาด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยค�ำนึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้เดิมด้วย
		
ในกรณีของการปรับโครงสร้างหนี้โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ บริษัทฯ จะบันทึกส่วน
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการค�ำนวณราคาตามบัญชีใหม่ของลูกหนี้โดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตาม
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เงื่อนไขใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยขั้นต�่ำส�ำหรับเงินกู้ (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในการคิดลด ผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีใหม่ที่ค�ำนวณได้ที่ต�่ำกว่าราคาตามบัญชีเดิมรวมดอกเบี้ยค้างรับของลูกหนี้จะบันทึกเป็นส่วน
สูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการลดเงินต้นและดอกเบี้ยรับรู้เป็น ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.10 ทรัพย์สินรอการขาย

		
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือราคาขายที่คาดว่าจะได้รับซึ่งถือตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
		
บริษัทฯบันทึกต้นทุนของทรัพย์สินรอการขายที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแต่ไม่เกินยอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับที่มีสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย
		
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อมีการจ�ำหน่าย และขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

		
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณดังนี้

		
		

อาคาร
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

20
3–5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

3.12 สัญญาเช่าระยะยาว

		
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะ
บันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มา
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
		
จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า

Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited
Annual Report 2015

115

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3.13 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังต่อไปนี้
		
ซอฟท์แวร์				
5
ปี
		
ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

3.14 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน

		
บริษัทฯ บันทึกรายการขายลดตั๋วเงินประเภทผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ยซึ่งไม่มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรอง
หรือรับอาวัลเป็นหนีส้ นิ ภายใต้บญ
ั ชี “ภาระจากการขายลูกหนีต้ วั๋ เงิน” บริษทั ฯ จะโอนบัญชีเงินให้สนิ เชือ่ ตามตัว๋ เงินไปหัก
ออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนีต้ วั๋ เงิน” เมือ่ ตัว๋ เงินนัน้ ถึงก�ำหนดช�ำระและผูจ้ า่ ยเงินได้จา่ ยเงินตามตัว๋ เงินแล้ว

3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ

3.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

		
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่าหรือไม่ หาก
สินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า

3.17 ผลประโยชน์พนักงาน
		

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

		
บริษทั ฯ จัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ เป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ ด้ก�ำหนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษทั และได้รบั การบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ภายนอก กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั ฯ เงินจ่ายสมทบ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการนัน้
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เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)

		
บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลัก
การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราการเงินเฟ้อ ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.18 ประมาณการหนี้สิน

		
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันและจ�ำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่า
เชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช�ำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน
บริษัทฯจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

3.19 เครื่องมือทางการเงิน

		
เครือ่ งมือทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และเงินรับฝาก ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับ
รายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
		
บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า

3.20 การใช้ประมาณการทางบัญชี

		
การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและการ
ตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนเงินที่ประมาณไว้
		
บริษทั ฯ ได้ตงั้ ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรง
กับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถดั ไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยก
ไป ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ และเงินชดเชยพนักงาน
เกษียณอายุ การประมาณการในเรือ่ งต่าง ๆ ได้ถกู เปิดเผยในแต่ละส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

3.21 ภาษีเงินได้

		
ภาษีเงินได้ของปีปจั จุบนั ได้แก่ภาษีทคี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รบั ช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปี
ทีต่ อ้ งเสียภาษี
		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น
		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการปรับปรุงโดย
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทฯค�ำนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต
ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต
การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�ำให้บริษัทฯ เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มี
อยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)
2558

เงินสด

5.

2557
20,000

20,000

เงินฝากสถาบันการเงิน

199,203,586

141,411,701

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

199,223,586

141,431,701

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

		
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ในพระราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พ.ร.บ.ฉบับนี้
มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการประกันการช�ำระคืนต้นเงินฝากและดอกเบี้ยตามข้อบังคับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน โดยจะด�ำเนินการทยอยลดวงเงินการคุ้มครองภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้วงเงินคุ้มครองเงินฝากจะเหลือ
เพียงจ�ำนวน 1 ล้านบาท ต่อสถาบันการเงินในปีที่ 5 ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 คณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดจ�ำนวนเงินที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นโดยได้ขยายระยะเวลาการคุ้มครอง
เงินฝากเต็มจ�ำนวนตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 และลดเหลือจ�ำนวน 50 ล้านบาทในปีที่ 4 และจ�ำนวน 1 ล้านบาท ในปีที่ 5 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2555 ได้มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดจ�ำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองเงินฝากดังนี้
ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปิดกิจการ
จำ�นวนเงิน
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11 สิงหาคม 2555 – 10 สิงหาคม 2558

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

11 สิงหาคม 2558 – 10 สิงหาคม 2559

ไม่เกิน 25 ล้านบาท

11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		
ในระหว่างปี บริษทั ฯมีรายการธุรกิจทีส่ �ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั เหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปรายการ
(นอกเหนือจากทีเ่ ปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ออืน่ ) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

24.6

50.3

นโยบายกำ�หนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

		

อัตราดอกเบี้ยปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

104.0

88.0

9.6

10.3

28.0

40.6

5.1

5.0

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำ�กัด

บริษัท เอนกบุญ จำ�กัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เทียร์ วัน เนทเวิร์ค จำ�กัด

มีกรรมการร่วมกัน

5.6

5.5

บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จำ�กัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ และ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และมีกรรมการ
ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน

3.4

3.5

2.5

2.4

44.0

57.0

15.3

13.7

127.4

156.0

155.0

145.0

52.5

84.0

4.5

4.6

5.6

5.8

บริษัท บุญเอนก จำ�กัด
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บิสแอนด์ฟัน จำ�กัด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว
บริษัท เอ็กซ์เซล-ลิงค์ จำ�กัด
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำ�กัด
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำ�กัด
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
ญาติสนิทของกรรมการบริษทั เป็นกรรมการ และเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อีเลคทริซิตี ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
จำ�กัด
บริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ และ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

2558

2557

0.7

0.7

2.9

2.8

8.5

8.5

4.2

7.3

6.2

-

5.8

5.6

7.5

7.5

579.1

434.9

1.7

1.5

6.0

6.0

1.2

1.2

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท แอล.เอ็ม.เทค จำ�กัด
บริษัท เอเอเอ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท รักษ์วารี จำ�กัด
บริษัท เจริญพรพลังงาน จำ�กัด
บริษัท ทัศน์ศิริ จำ�กัด
บริษัท ดีเอเอส เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด
บริษัท คอม-ลิงค์ จำ�กัด
บริษัท ธรรมวงศ์ จำ�กัด
บริษัท บุญเอนกอนันต์ จำ�กัด
บริษัท คัสสาวาแลนด์ จำ�กัด

		

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ และ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ และ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ และ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าวและมีกรรมการร่วมกัน
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการและ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการและ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ
ในบริษัทดังกล่าว
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ
และเป็น ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
กรรมการและญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และมีกรรมการร่วมกัน
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทดังกล่าว

ในระหว่างปี เงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น
ในระหว่างปี

ลดลง
ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำ�กัด

88.0

249.0

233.0

104.0

บริษัท บุญเอนก จำ�กัด

10.3

2.7

3.4

9.6

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำ�กัด (มหาชน)

40.6

9.0

21.6

28.0

บริษัท เอนกบุญ จำ�กัด

5.0

0.1

-

5.1

บริษัท เทียร์ วัน เนทเวิร์ค จำ�กัด

5.5

0.1

-

5.6

บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จำ�กัด

3.5

0.2

0.3

3.4

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น
ในระหว่างปี

ลดลง
ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บิสแอนด์ฟัน จำ�กัด

2.4

0.1

-

2.5

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)

57.0

211.0

224.0

44.0

บริษัท เอ็กซ์เซล-ลิงค์ จำ�กัด

13.7

8.0

6.4

15.3

บริษัท ไอ ทาวเวอร์ จำ�กัด

156.0

252.4

281.0

127.4

บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำ�กัด

145.0

150.0

140.0

155.0

84.0

106.0

137.5

52.5

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อิเลคทริซิตี จำ�กัด

4.6

-

0.1

4.5

บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด

5.8

0.1

0.3

5.6

บริษัท แอล.เอ็ม.เทค จำ�กัด

0.7

-

-

0.7

บริษัท เอเอเอ โฮลดิ้ง จำ�กัด

2.8

0.1

-

2.9

บริษัท รักษ์วารี จำ�กัด

8.5

-

-

8.5

บริษัท เจริญพรพลังงาน จำ�กัด

7.3

2.2

5.3

4.2

-

6.2

-

6.2

บริษัท ดีเอเอส เซอร์วิส จำ�กัด

5.6

0.2

-

5.8

บริษัท แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด

7.5

-

-

7.5

บริษัท คอม-ลิงค์ จำ�กัด

434.9

548.2

404.0

579.1

บริษัท ธรรมวงศ์ จำ�กัด

1.5

0.2

-

1.7

บริษัท บุญเอนกอนันต์ จำ�กัด

6.0

-

-

6.0

บริษัท คัสสาวาแลนด์ จำ�กัด

1.2

-

-

1.2

บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำ�กัด

บริษัท ทัศน์ศิริ จำ�กัด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
รายการทีบ่ ริษทั ฯ มีกบั พนักงานระดับชัน้ บริหารตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและ/หรือเกีย่ วโยงกับบุคคล
ดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

นโยบายกำ�หนดราคา

พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก

3.2

2.8 คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไปตามประกาศของบริษัทฯ

เงินให้กู้ยืม

0.9

1.9 คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใบรับฝากเงินของบริษัทฯ
ระยะเวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปีและไม่มีการคิด
ดอกเบี้ยสำ�หรับสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์

บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
เกี่ยวโยงกับพนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก

14.0

21.9

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไปตามประกาศของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

นโยบายกำ�หนดราคา

0.1

0.1

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไปตามประกาศของบริษัทฯ

0.5

1.0

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไปตามประกาศของบริษัทฯ

0.1

0.1

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใบรับฝากเงินของบริษัทฯ ระยะ
เวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปีและไม่มีการคิด ดอกเบี้ย
สำ�หรับสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์

ดอกเบีย้ จ่าย - เงินกูย้ มื และเงินรับฝาก
พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยว
โยงกับพนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
ดอกเบี้ยรับ – เงินให้กู้ยืม

		
ในระหว่างปี เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปและบุคคลที่
เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558

เพิ่มขึ้น
ในระหว่างปี

ลดลง
ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก

2.8

0.9

0.5

3.2

เงินให้กู้ยืม

1.9

-

1.0

0.9

21.9

6.6

14.5

14.0

บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

(หน่วย: บาท)
2558

2557

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ

8.

93,008,100

101,670,879

106,195,486

39,740,822

1,150,000,000
1,349,203,586

250,000,000
391,411,701

265,096

42,575

1,349,468,682

391,454,276

เงินลงทุนสุทธิ
8.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

(หน่วย: บาท)
มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ

2558

2557

404,782,327

688,036,750

1,631,614,583

1,616,831,333

487,485,085

375,964,320

1

1

2,523,881,996

2,680,832,404

อื่น ๆ
รวม

8.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน / ราคาทุนตัดจำ�หน่าย
2558

2557

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,274,559

1,274,559

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,274,559)

(1,274,559)

-

-

รวม
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
2558

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ ของตลาดในประเทศ

2557

70,533,054

70,533,054

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(53,751,941)

(51,872,282)

รวม

16,781,113

18,660,772

2,540,663,109

2,699,493,176

รวมเงินลงทุนสุทธิ

8.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุน

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนดังนี้

(หน่วย: บาท)
2558

2557

ยอดคงเหลือต้นปี

2,699,493,176

3,273,089,896

บวก : ซื้อเพิ่ม

1,083,917,695

2,860,488,602

(1,264,692,533)

(3,453,988,068)

2,518,718,338

2,679,590,430

21,944,771

19,902,746

2,540,663,109

2,699,493,176

หัก : จำ�หน่ายและครบกำ�หนดไถ่ถอน
รวม
บวก(หัก) : มูลค่าหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ระหว่างปี (หมายเหตุข้อ 21.1)
ยอดคงเหลือปลายปี
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
9.1 จ�ำแนกตามประเภทสินเชื่อ

(หน่วย : บาท)
2558

2557

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก:

ดอกเบี้ยค้างรับ

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับ

1,939,003,199

2,054,617,755

2,511,220

2,626,737

1,941,514,419

2,057,244,492

6,419,030

6,569,325

1,947,933,449

2,063,813,817

(214,310,905)

(293,838,426)

(345,140,652)

(268,888,116)

(3,373,260)

(4,690,876)

1,385,108,632

1,496,396,399

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสำ�รองขั้นต่ำ�ตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสินเชื่อ (Individual Approach)
2. เงินสำ�รองส่วนเกิน
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

9.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (เฉพาะเงินต้น) จ�ำแนกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2558

2557

เมื่อทวงถาม

401,027,664

583,449,628

ไม่เกิน 1 ปี

87,442,348

83,217,357

เกิน 1 ปี

1,453,044,407

1,390,577,507

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

1,941,514,419

2,057,244,492
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

(หน่วย: บาท)
2558

ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

20,475,029

52,421,977

4,622,101

-

-

35,000,000

-

1,461,723,187

29,890,268

29,096

การสาธารณูปโภคและบริการ
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

1,486,820,317 117,312,245

-

สงสัยจะสูญ

รวม

- 81,942,838

154,839,844

- 23,777,342 20,000,000

48,399,443

- 128,121,996

163,121,996

8,401 83,502,184 1,575,153,136

29,096 23,785,743 313,567,018 1,941,514,419

(หน่วย: บาท)
2557
ปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
อื่น ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี
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กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

23,142,511 73,241,976
3,685,801

-

- 35,000,000

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

- 4,157,765 81,942,838

182,485,090

- 30,977,342 20,000,000

54,663,143

-

1,465,163,193 30,013,245 75,126,123

- 128,121,996

163,121,996

- 86,671,702 1,656,974,263

1,491,991,505 138,255,221 75,126,123 35,135,107 316,736,536 2,057,244,492

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้นตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

(หน่วย: พันบาท)

2558
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราที่ใช้ในการ
ยอดสุทธิที่ใช้ใน ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย มูลค่าที่ต้องตั้งตาม
จะสูญ
เกณฑ์ขั้นต�่ำของ มูลค่าตามที่
เงินให้สินเชื่อและ การตั้งค่าเผื่อหนี้
(ร้อยละ)
ธปท.
บริษัทตั้ง
ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ (1)

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำ�รองส่วนเกินเผือ่ หนีท้ อ่ี าจเรียกเก็บไม่ได้
รวม (2)

1,492,917

1,486,820

1

14,868

35,138

117,634

117,312

2

2,346

70,366

29

29

100

29

29

23,786

8

100

8

8

313,567

197,059

100

197,059

200,559

-

-

-

253,351

1,947,933

1,801,228

214,310

559,451

1. ยอดสุทธิทใ่ี ช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ ดั ชัน้ ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีทไ่ี ม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ
และไม่หกั มูลค่าหลักประกัน และสำ�หรับลูกหนีจ้ ดั ชัน้ ต่ำ�กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้างรับหลัง
หักมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจำ�หน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี
2. ยอดรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)

2557
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราที่ใช้ในการ
ยอดสุทธิที่ใช้ใน ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย มูลค่าที่ต้องตั้งตาม
จะสูญ
เกณฑ์ขั้นต�่ำของ มูลค่าตามที่
เงินให้สินเชื่อและ การตั้งค่าเผื่อหนี้
(ร้อยละ)
ธปท.
บริษัทตั้ง
ดอกเบี้ยค้างรับ สงสัยจะสูญ (1)

จัดชั้นปกติ

1,495,829

1,491,992

1

14,920

37,831

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ

139,140

138,255

2

2,765

84,578

จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน

75,401

75,401

100

75,401

75,401

จัดชั้นสงสัย

35,135

-

100

-

-

318,309

200,752

100

200,752

204,252

-

-

-

160,664

2,063,814

1,906,400

293,838

562,726

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสำ�รองส่วนเกินเผือ่ หนีท้ อ่ี าจเรียกเก็บไม่ได้
รวม (2)

1. ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีที่ไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับและไม่หักมูลค่าหลักประกัน และสำ�หรับลูกหนี้จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัด
บัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จำ�หน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี
2. ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯได้กนั ส�ำรองส�ำหรับลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพทุกประเภทตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.5 เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ด้อยคุณภาพและที่บริษัทฯ ระงับรับรู้รายได้
		
		 9.5.1 เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ด้อยคุณภาพมีดังนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

(หน่วย: พันบาท)

2558

2557

337,382

426,998

		
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ด้อยคุณภาพดังกล่าวถือตามรายงานเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ค้างช�ำระที่บริษัทฯ ได้จัด
ท�ำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ด้อยคุณภาพในงบการเงินมีอัตราร้อยละ 10.91 ของเงินให้
สินเชื่อ (31 ธันวาคม 2557 : อัตราร้อยละ 18.51)

		

9.5.2 เงินให้สินเชื่อที่บริษัทฯ ระงับการรับรู้รายได้

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ที่บริษัทฯ ระงับการรับรู้รายได้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 337.4 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2557: 352 ล้านบาท)

9.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยว
กับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วดังนี้
จ�ำนวนราย

มูลหนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2

2

111.08

111.08

111.08

111.08

บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
การฟื้นฟูการดำ�เนินงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

9.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

(หน่วย: บาท)
2558
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของลูกหนี้ตามสัญญา

1 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

2,511,220

-

-

2,511,220

ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

2,511,220

-

-

2,511,220

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(2,511,220)

-

-

(2,511,220)

มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

-

(หน่วย: บาท)
2557
จ�ำนวนเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของลูกหนี้ตามสัญญา

1 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

2,626,737

-

-

2,626,737

2,626,737

-

-

2,626,737

(2,626,737)

-

-

(2,626,737)

มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

-

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อจ�ำนวน 25 สัญญา โดยมีระยะเวลาในการผ่อนช�ำระ
ประมาณ 5 ปี บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อผิดนัดช�ำระหนี้ จ�ำนวน 25 สัญญา มูลค่าสุทธิจ�ำนวน 2.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�ำนวน
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

10. การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย์
สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จัดชั้นและเงินส�ำรองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราที่ใช้
ในการตั้ง
สำ�รอง

มูลหนี้

มูลค่าที่ต้องตั้ง
ตามเกณฑ์ของ ธปท.
2558
2557

มูลค่าที่ตั้งแล้ว

2558

2557

2558

2557

1,486.8

1,492.0

1%

14.9

14.9

35.1

37.8

117.3

138.3

2%

2.3

2.8

70.4

84.6

-

75.1

100%

-

75.4

-

75.4

23.8

35.1

100%

-

-

-

-

313.6

316.7

100%

197.1

200.7

200.6

204.3

-

-

-

-

253.4

160.6

1,941.5

2,057.2

214.3

293.8

559.5

562.7

ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อ (1)
มูลหนี้จัดชั้นปกติ (รวมเงินให้สินเชื่อ
แก่สถาบันการเงิน เงินให้สินเชื่อ
แก่พนักงานและสินทรัพย์อื่น)
มูลหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
มูลหนี้จัดชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
มูลค่าส�ำรองส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ธปท.
รวม
(1)

มูลหนี้/มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้กันส�ำรองส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพทุกประเภทตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว (ตามหมายเหตุ 9.4)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

11. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: บาท)
2558
กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ปกติ
ยอดต้นปี

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

37,831,001

84,578,248

75,401,435

-

-

-

-

(3,297,685)

(3,297,685)

อื่น ๆ

(2,692,519) (14,212,336) (75,372,339)

8,401

92,291,493

22,700

ยอดปลายปี

35,138,482

8,401 453,909,666 559,451,557

หนี้สูญตัดบัญชี

70,365,912

29,096

- 364,915,858 562,726,542

(หน่วย: บาท)
2557
ปกติ

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

ยอดต้นปี

42,042,414 137,495,670

19,503,036

อื่น ๆ

(4,211,413) (52,917,422)

55,898,399

ยอดปลายปี

37,831,001

75,401,435

84,578,248

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

27,672,229 333,301,378 560,014,727
(27,672,229) 31,614,480

2,711,815

- 364,915,858 562,726,542

12. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้
2558

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
2557

4,690,876

6,139,997

(1,317,616)

(1,449,121)

3,373,260

4,690,876

13. การปรับโครงสร้างหนี้

		
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีการท�ำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เพิ่มเติม
		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว (ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 0.02 ล้านบาท) และได้รับช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจ�ำนวนเงิน 6.99 ล้านบาท (ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 121.4 ล้านบาท)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยสรุปได้ดังนี้
2558

2557

จำ�นวนราย ล้านบาท จำ�นวนราย ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็นชั้นปกติ

1

20.48

1

23.14

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็นชั้นกล่าวถึงพิเศษ

-

-

-

-

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็นชั้นต่ำ�กว่ามาตรฐาน

-

-

-

-

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็นชั้นสงสัย

-

-

1

4.16

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็นชั้นสงสัยจะสูญ

3

114.60

3

114.60

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ปกติ

16,780 1,806.43

16,116 1,915.34

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

16,784 1,941.51

16,121 2,057.24

		
บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเงินให้สินเชื่อ ที่อยู่
ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ได้ในขณะนี้

14. ทรัพย์สินรอการขาย

		
ทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดิน ที่ได้มาจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยและการจ่ายช�ำระของลูกหนี้ตาม
สัญญาเงินให้กู้ยืม มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวแสดงตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
แต่ไม่เกินยอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับซึ่งมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดของทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
2558

2557

ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น ลดลง

อสังหาริมทรัพย์
• ประเมินราคาโดย
ผู้ประเมินภายนอก

66,484,500

-

- 66,484,500

66,484,500

-

- 66,484,500

(66,484,494)

-

- (66,484,494) (66,484,494)

-

- (66,484,494)

6

-

-

-

-

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ยอดปลายปี

6

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายปี

6

6

		
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายจ�ำนวน 56.42 ล้านบาท (ราคาบังคับขาย) ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งมี
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
		
ในขณะเดียวกันบริษัทใช้หลักความระมัดระวังในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทได้กันส�ำรองเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอ
การขายเต็มมูลค่า เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีสภาพคล่องต�่ำ มีอายุการถือครองจ�ำกัด ตามนโยบายของ ธปท. เนื่องจากไม่ใช่
ทรัพย์สินทางการเงินในการท�ำธุรกิจของบริษัท
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)
ที่ดิน

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์

อาคาร

เครื่องติดตั้ง ยานพาหนะ

รวม

5,982,978

11,491,499 4,240,000

32,075,800

- 6,383,490

6,706,435

ราคาทุน
1 มกราคม 2557

1,548,000 2,231,040 6,582,283

ซื้อเพิ่ม

-

-

318,687

4,258

ตัดจำ�หน่าย

-

-

(988,924)

(36,404)

1,548,000 2,231,040 5,912,046

5,950,832

11,491,499 10,623,490

37,756,907

402,758

-

- 3,250,000

3,652,758

1,548,000 2,231,040 6,314,804

5,950,832

11,491,499 13,873,490

41,409,665

31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558

-

-

-

- (1,025,328)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557

- (2,014,644) (6,387,922)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

-

(111,551)

(103,119)

(633)

-

(545,025)

(760,328)

ตัดจำ�หน่าย

-

-

988,876

36,391

-

-

1,025,267

31 ธันวาคม 2557

- (2,126,195) (5,502,165)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

-

31 ธันวาคม 2558

- (2,231,039) (5,671,330)

(104,844)

(169,165)

(5,982,075) (11,491,477) (1,805,327) (27,681,445)

(5,946,317) (11,491,477) (2,350,352) (27,416,506)
(849)

-

(916,198) (1,191,056)

(5,947,166) (11,491,477) (3,266,550) (28,607,562)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557

1,548,000

104,845

409,881

4,515

22 8,273,138

10,340,401

31 ธันวาคม 2558

1,548,000

1

643,474

3,666

22 10,606,940

12,802,103

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

760,328

31 ธันวาคม 2558

1,191,056

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 23.9 ล้านบาท ประกอบด้วย :
		
ก. ทรัพย์สินที่ยังใช้งานอยู่ จ�ำนวนเงิน 23.1 ล้านบาท
		
ข. ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วรอบริจาค จ�ำนวนเงิน 0.8 ล้านบาท
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

(หน่วย: บาท)
2558
อายุการตัด
ยอดยกมาต้นปี
จำ�หน่ายคงเหลือ

ซอฟท์แวร์สุทธิ

1-5 ปี

รวม

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำ�หน่าย

ยอดคงเหลือปลายปี

50,367

759,165

(130,122)

679,410

50,367

759,165

(130,122)

679,410

(หน่วย: บาท)
2557
อายุการตัด
จำ�หน่ายคงเหลือ
ซอฟท์แวร์สุทธิ
รวม

1-5 ปี

ยอดยกมาต้นปี

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำ�หน่าย

ยอดคงเหลือปลายปี

66,031

-

(15,664)

50,367

66,031

-

(15,664)

50,367

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีซอฟท์แวร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ�ำหน่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวนเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 1.4 ล้านบาท)

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

2557

1,434,283

1,501,970

(40,692,137)

(51,303,183)

(39,257,854)

(49,801,213)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17.2 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2558

กำ�ไรหรือ
ขาดทุน

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ประมาณการหนี้สิน

1,501,970

291,871

(359,558)

1,434,283

รวม

1,501,970

291,871

(359,558)

1,434,283

(29,135,600)

-

(4,388,954)

(33,524,554)

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(22,167,583)

15,000,000

-

(7,167,583)

รวม

(51,303,183)

15,000,000

(4,388,954)

(40,692,137)

สุทธิ

(49,801,213)

15,291,871

(4,748,512)

(39,257,854)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- กำ�ไรขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

18. สินทรัพย์อื่นสุทธิ

(หน่วย: บาท)
2558

ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินมัดจำ�
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์อื่นสุทธิ

2557

20,943,144

18,108,475

2,572,226

2,572,626

481,338

527,960

1,407,335

2,224,021

25,404,043

23,433,082
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

19. เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
19.1 เงินรับฝาก
		 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

(หน่วย: บาท)
2558

2557

161,219,653

108,878,181

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

3,016,310,678

2,436,388,065

รวมเงินรับฝาก

3,177,530,331

2,545,266,246

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

19.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
		จ�ำแนกตามประเภทตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

(หน่วย: บาท)
2558

2557

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

6,800,000

7,367,000

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

6,800,000

7,367,000

20. ประมาณการหนี้สิน
20.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สิน ดังนี้

136

(หน่วย: บาท)
2558

2557

ประมาณการหนี้สินจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน

12,587,341

14,462,779

ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน

22,312,200

22,312,200

รวมประมาณการหนี้สิน

34,899,541

36,774,979

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

20.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จตามข้อก�ำหนดของพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิ
และอายุงานดังนี้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)
2558

2557

12,587,341

14,462,779

12,587,341

14,462,779

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - เงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน
รวม

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย

(หน่วย: บาท)
2558

2557

14,462,779

12,638,952

1,459,353

2,281,392

(1,537,000)

(1,492,000)

(1,797,791)

1,034,435

12,587,341

14,462,779

(กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: บาท)
2558

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

2557

1,085,925

1,635,074

373,428

646,318

1,459,353

2,281,392
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: บาท)
2558

2557

(กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

(1,797,791)

1,034,435

(1,797,791)

1,034,435

		
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ใช้ในการค�ำนวณหาภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
อัตราร้อยละ
2558

2557

2.24-4.34

2.36-4.77

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

4.00

4.00

อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

5.00

5.00

อัตราคิดลด

21. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
21.1 ส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

(หน่วย: บาท)

2558

2557

145,678,003

125,775,257

21,944,771

19,902,746

167,622,774

145,678,003

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

21.2 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558

2557

(29,135,600)

(25,155,051)

(4,388,954)

(3,980,549)

ยอดคงเหลือปลายปี

(33,524,554)

(29,135,600)

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

134,098,220

116,542,403

ยอดคงเหลือต้นปี
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี

22. ส�ำรองตามกฎหมาย

		
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำ
ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรอง
นี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

23. เงินปันผล
		

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้
เงินปันผล

เงินปันผลประจำ�ปีสำ�หรับปี 2556

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
24 เมษายน 2557

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2557
เงินปันผลประจำ�ปีสำ�หรับปี 2557
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
27 เมษายน 2558

(หน่วย: บาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

70,000,000

0.35

70,000,000

0.35

70,000,000

0.35

70,000,000

0.35
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

24. เงินกองทุนตามกฎหมาย
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ด�ำรงเงินกองทุนตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2558

2557

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและเรียกชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

1,000,000,000

1,000,000,000

เงินสำ�รองตามกฎหมาย

116,000,000

111,000,000

กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

644,615,347

622,012,348

(77,131,436)

(63,826,210)

(13,591,088)

(4,921,484)

1,669,892,823

1,664,264,654

เงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

14,663,453

14,688,490

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

48,876,895

44,216,236

(63,540,348)

(58,904,726)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

-

-

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

1,669,892,823

1,664,264,654

รายการหัก :
ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละ
ร้อยละ 50
ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 และที่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2

รายการหัก : ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
อย่างละร้อยละ 50 เฉพาะส่วนที่ไม่เกินเงินกองทุนชั้นที่ 2
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อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1		

ร้อยละ

44.93

48.21

อัตราเงินกองทุนตามกฎหมาย

ร้อยละ

44.93

48.21

อัตราขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนชั้นที่ 1

ร้อยละ

4.00

4.00

อัตราขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนตามกฎหมาย

ร้อยละ

8.00

8.00

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

25. ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)
2558

2557

19,320,566

19,184,280

19,320,566

19,184,280

เงินลงทุนทั่วไป

(1,879,660)

(1,588,643)

รวม

(1,879,660)

(1,588,643)

รวมทั้งสิ้น

17,440,906

17,595,637

1. กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่าย
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
2. โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า

26. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

		
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการและผู้บริหาร
		
นอกจากนี้ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบ
เท่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายในงบการเงินดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2558

2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น

31.12

30.16

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1.13

1.15

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำ�คัญ

27. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

		
บริษัทฯ และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศแห่งหนึ่งและจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ
		
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นจ�ำนวน 1.64 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2557 : 1.65 ล้านบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

28. ภาษีเงินได้

		
บริษัทฯต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราส�ำหรับปีที่คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์หรือในปีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามที่มาตรฐานการบัญชีก�ำหนด

28.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2558

2557

21,823,085

28,605,689

(291,871)

21,711,305

21,531,214

50,316,994

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สำ�หรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

28.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2558

2557

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

4,388,954

3,980,549

359,558

(206,887)

4,748,512

3,773,662

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

28.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20.00%

2557
จำ�นวน
อัตราภาษี
(บาท)
(ร้อยละ)
119,986,237
23,997,247

จำ�นวน
(บาท)
146,481,760

20.00%

29,296,352

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
รายได้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษี

(6,398,526)

(5,518,533)

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

18.18%

4,224,364
21,823,085

19.53%

4,827,870
28,605,689

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(0.24%)

(291,871)

14.82%

21,711,305

รวมภาษีเงินได้

17.94%

21,531,214

34.35%

50,316,994

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและบริการ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

จ่ายชำ�ระภายใน
1 ปี
1 ปี ถึง 3 ปี

10.3

10.2

7.7

16.2

29.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2557

หนังสือค้�ำ ประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญาและการค้�ำ ประกัน
การยื่นซองประกวดราคาให้แก่ลูกหนี้
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น

		

28.31

28.31

28.31

28.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการหนี้สิน จ�ำนวน 22.31 ล้านบาท (หมายเหตุ 20)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

		
บริษัทฯ มิได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเงินทุน เพียง
ประเภทเดียว ดังนั้นรายได้ก�ำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานดังกล่าว

31. เครื่องมือทางการเงิน

		
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจากการที่คู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยง และไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้าหรือเก็งก�ำไร

31.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและการค�้ำประกัน

		
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของ
บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยการกระจุกตัวของความ
เสี่ยงดังกล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินหักด้วยส�ำรองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการออกหนังสือค�้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
28.31 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 29.2 ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกรับรู้ในงบการเงิน แต่มีการตั้งประมาณการหนี้สิน
จ�ำนวน 22.31 ล้านบาทแล้ว

31.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

		
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ คือ ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด ซึง่ มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินสามารถจัดตามลักษณะอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ยคงที่
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

82.0

1,150.0

117.5

1,349.5

150.9

1,885.5

504.3

2,540.7

1,560.4

67.2

313.9

1,941.5

เงินรับฝาก

-

3,177.5

-

3,177.5

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

6.8

-

6.8

เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ยคงที่
อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

89.0

250.0

52.5

391.5

274.8

2,030.1

394.6

2,699.5

1,652.4

82.9

321.9

2,057.2

เงินรับฝาก

-

2,545.3

-

2,545.3

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

7.4

-

7.4

เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด
เมื่อ
0-3 เดือน
ทวงถาม

ไม่มี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำ�หนด

3-12
เดือน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

-

1,150.0

-

11.2

37.2

-

-

-

- 1,150.0

1.46-1.49

190.1

568.2

1,116.0

- 1,885.5

4.10-6.75

4.7

1.1

1.8

22.4

-

67.2

0.01-6.50

161.2

2,221.1

791.3

3.9

-

- 3,177.5

0.50-3.25

-

6.0

0.8

-

-

-

1.75-2.05

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

6.8

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด
เมื่อ
0-3 เดือน
ทวงถาม

ไม่มี
กำ
�
หนด
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

3-12
เดือน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

-

250.0

-

489.0

49.6

-

-

-

360.3

538.5

642.3

3.7

1.5

2.6

25.5

108.9

1,244.5

1,118.6

73.3

0.2

6.0

1.2

-

-

250.0

1.98

- 2,030.1

2.35-6.75

-

82.9

0.01-6.75

-

- 2,545.3

0.50-3.40

-

-

2.65-4.15

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

7.4

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

31.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

		
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดความเสียหายได้
		
วันที่ที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558
เมื่อ
ทวงถาม

0-3
เดือน

3-12
เดือน

1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่มี
หนี้ที่ไม่ก่อ
กำ�หนด ให้เกิดรายได้

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

117.5 1,232.0
487.5
11.2
87.4

11.8

190.1

568.2 1,116.0

75.6 1,401.3

167.7

- 1,349.5
- 2,540.7

51.8

-

313.6 1,941.5

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก

161.2 2,221.1

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

-

6.0

791.3

3.9

-

-

- 3,177.5

0.8

-

-

-

-

6.8

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
เมื่อ
ทวงถาม

0-3
เดือน

3-12
เดือน

1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่มี
หนี้ที่ไม่ก่อ
กำ�หนด ให้เกิดรายได้

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ

52.5
376.0

339.0
489.0

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

262.4

11.2

410.8

538.5

716.3

168.9

- 391.5
- 2,699.5

72.0 1,335.6

55.0

-

321.0 2,057.2

73.3

-

-

- 2,545.3

-

-

-

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

108.9 1,244.5 1,118.6
0.2

6.0

1.2

7.4
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		31.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
		
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�ำคัญ

		

31.5 มูลค่ายุติธรรม

		
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ บริษทั ฯ ได้มกี ารประมาณการมูลค่ายุตธิ รรม
ของเครือ่ งมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
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ก) สินทรัพย์ทางการเงิน

			

ข)

		
ในการก�ำหนดราคายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุตธิ รรมของ สินทรัพย์
ทางการเงินส่วนใหญ่ถอื ตามจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร
และเงินให้สนิ เชือ่ และลูกหนีซ้ งึ่ จะมีราคาใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนือ่ งจากตราสารทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินทีม่ เี งือ่ นไขและระยะเวลาทีเ่ ป็น
มาตรฐานซึง่ ซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นราคายุตธิ รรม เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เป็นต้น

หนี้สินทางการเงิน

		
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกู้ยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี
เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไว้ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินข้างต้น
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ ไม่แตกต่างไป
จากราคายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

31.6 มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

(หน่วย: บาท)
2558
ราคาทุน /
ราคาตามบัญชี

2557

มูลค่ายุติธรรม /
ราคาตลาด

ราคาทุน /
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม /
ราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด

20,000

20,000

20,000

20,000

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

1,349,468,682

1,349,468,682

391,454,276

391,454,276

เงินลงทุนสุทธิ

2,540,663,109

2,540,663,109

2,699,493,176

2,699,493,176

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,385,108,632

1,385,108,632

1,496,396,399

1,496,396,399

5,275,260,423

5,275,260,423

4,587,363,851

4,587,363,851

3,177,530,531

3,177,530,531

2,545,266,246

2,545,266,246

6,800,000

6,800,000

7,367,000

7,367,000

3,184,330,531

3,184,330,531

2,552,633,246

2,552,633 ,246

รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
รวม

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

		
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

33. การอนุมัติงบการเงิน

		

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
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