
ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 6 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2555 
 

	 1.	 เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารทางการเงนิทีค่รบวงจร	ดว้ยคณุภาพทีด่เีลศิ	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่แตล่ะขณะ 

	 2.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยเน้นการลงทุนทางด้านบุคลากร	 เพิ่มความรู้ความสามารถ	 

	 	 และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ	รวมถึงพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน	

	 3.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนต์	 และขยายธุรกิจในตลาดสินเชื่อรถมือสอง	 และธุรกิจรถแลกเงิน	 

	 	 ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น	

	 4.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็น	1	ใน	5	ของผู้นำด้านตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	

 5.	 เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะขยายการใหบ้รกิารทางสนิเชือ่ธรุกจิขนาดใหญ	่ และสนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	 โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโต	 

  สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	

	 6.	 เรามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่ปรมิาณและสดัสว่นรายไดท้างดา้นคา่ธรรมเนยีมใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัคา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรมธนาคารพาณชิย์ 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
 

	 การเปน็กลุม่ธรุกจิที่ใหบ้รกิารทางการเงนิครบวงจร	 มุง่เนน้การสรา้งสรรคค์วามเปน็เลศิทางดา้นการบรกิารและการพฒันาผลติภณัฑ์	 เพือ่ทีจ่ะ	 

 สามารถตอบสนองทกุความตอ้งการทางการเงนิของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย	ภายใตค้วามรว่มมอืและความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของทกุหนว่ยงาน 

 

 

 

 

หลักการที่ยึดมั่น 
 

	 1.	ยึดมั่นในการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม	และจริยธรรม		

	 2.	ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่	โดยรู้จักหน้าที่	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่	

	 3.	ยึดมั่นในการมุ่งมั่นผสานการทำงานร่วมกันภายใต้การเสริมสร้างพลังจากการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของกลุ่มธนชาต	
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2554 2553 2552 2551 2550  2554 2553 2552 2551 2550
 ผลการดำเนินงาน(ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย   44,419   35,027   22,112  21,413 18,799 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   20,104   11,998   6,892  9,506 9,707 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  24,315   23,029   15,220  11,907 9,092 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย   11,430   10,879   22,310  11,907 10,646 
รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ(1)  35,745   33,908   37,530  23,814 19,738 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ  21,760   17,109   24,517  15,878 12,813 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  2,077   1,653   2,849  3,594 2,051 
กำไรสุทธิ(2)  5,002   5,639   5,109  2,768 2,818 

 อัตราส่วนผลการดำเนินงาน

กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) 3.91 4.41 3.99 2.08 2.11 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) (ร้อยละ) 1.00 1.41 1.77 0.93 1.04 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) (ร้อยละ) 13.66 16.46 17.27 10.49 11.55 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย(3) (Interest Spread) (ร้อยละ) 2.76 3.15 3.62 3.15 2.82 
อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อ   
 รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ(4) 

 (Cost to income ratio ) (ร้อยละ) 60.88 50.46 47.94 55.90 54.67 

 ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล(ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ   637,104   609,646   289,113  278,566 238,467
สินทรัพย์รวม  895,157   882,757   459,965  394,090 321,256
เงินฝากและตั๋วแลกเงิน  654,089   671,916   340,799  316,382 254,014
หนี้สินรวม  819,476   811,038   412,558  361,729 288,994
ส่วนของเจ้าของ(2)  38,259   36,092   33,323  26,592 26,208 

 คุณภาพงบดุล

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน (ร้อยละ)  97.40   90.73   84.83   88.05   93.88  
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL-Gross) ต่อ  
 เงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 5.94   6.00   3.52   3.86   4.70    
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NPL-Net) ต่อ   
 เงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 2.84   2.71   0.95   1.24   1.79 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ    
 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 67.41   69.73   86.64   81.10   74.75 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ      
 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 107.74 113.14 107.36 106.81 112.84 
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท)  40,188   39,663   12,046  12,265 11,260   

 ความเพียงพอของเงินกองทุน
 (ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธปท.)

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ร้อยละ)  8.48   10.44   14.01  12.39 12.98 
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (ร้อยละ)  12.53   13.08   18.00  13.93 13.32 
สินทรัพย์เสี่ยง  679,705   618,584   261,467   240,353   211,178   

 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาหุ้น(5) (บาท)       
 - ราคาสูงสุด 38.00 42.25 23.90 18.20 18.80  
 - ราคาต่ำสุด 23.50 18.10 6.80 4.84 10.60  
 - ราคาปิด  26.00 36.00 22.10 7.05 14.60  
มูลค่าตลาด (Market capitalization) (ล้านบาท)  34,662  47,993   29,462   9,399   19,464 

 จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ(ล้านหุ้น)      

จำนวนเฉลี่ย   1,278   1,278   1,280  1,333 1,333 
ณ สิ้นปี    1,278   1,278   1,278  1,317 1,333 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  29.94   28.24   26.08   20.19   19.66  
เงินปันผลต่อหุ้น(6) (บาท)  0.50   1.20   0.95   0.90   0.90       

 ข้อมูลอื่น      

พนักงาน   16,380   16,932   9,464  9,638 7,181   
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เงินให้สินเชื่อและเงินฝากและตั๋วแลกเงิน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(ROAA)และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ROAE)

กำไรสุทธิส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
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เงินให้สินเชื่อ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(ROAA)เงินฝากและตั๋วแลกเงิน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ROAE)

(ปี) (ปี) (ปี) (ปี) 

3.15

3.62

2.82
3.15

หมายเหตุ  ในปี 2554 การนำเสนองบการเงินได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย สนส.   
 11/2553 เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่  
 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุง  
 งบการเงนิสำหรบัป ี2553 ตามรปูแบบงบการเงนิแบบใหม ่ เพือ่การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบในรายงานประจำป ี  
 สำหรับรายการปรับปรุงมีดังนี้       

คำนิยามและสูตรการคำนวณ (1) รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ = รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย    
 (2) ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย/ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม    
 (3) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย = อัตราผลตอบแทน - ต้นทุนทางการเงิน    
  อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบี้ย/สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย     
       สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย     
  เงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สินเชื่อ    

5,002

5,639

5,109

2,768 2,818

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

ROAE 
(ร้อยละ) 

ROAA 
(ร้อยละ) 

 1. รายได้ดอกเบี้ยไม่รวมรายได้เงินปันผล       
 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมค่าใช้จ่ายเงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก        
 3.  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต        
 4.  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/  
  ประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายเงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก                 
 5. อัตราส่วนทางการเงินคำนวณจากรายการที่เปิดเผยตามงบการเงินของแต่ละปี       

 ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย/หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย    
   หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย  
 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม    
(4) อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ = ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 
 /รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ     
(5)  กระดานในประเทศ/ราคาหุ้นสูงสุด - ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี    
(6)  เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2554 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล    
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สารจากประธานกรรมการ

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

 ป ี2554 นบัเปน็ปแีหง่ความทา้ทายสำคญัของประเทศไทย 

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ  

ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงการสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ส่วนทางด้านเศรษฐกิจโลกยังคง  

ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาและวิกฤตหนี้ของยุโรป ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 

การส่งออก และการลงทุนของกลุ่มประเทศในเอเชีย รวมทั้ง

ประเทศไทยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้สำหรบัเศรษฐกจิไทย ความกงัวล

เกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” 

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ต้นป ี และจากเหตุการณ์

มหาอุทกภัยในปลายปี ทำให้ ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบายลงเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 หดตัวลง ทำให้อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2554 ขยายตัวลดลงอย่างมาก

จากร้อยละ 7.8 ในปี 2553 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.1 

 

 กลุม่ธนชาตไดด้ำเนนิการรวมกจิการธนาคารนครหลวงไทย

บรรลุตามแผนงานในปี 2554 โดยธนาคารนครหลวงไทย  

ได้ดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคารธนชาตในวันที่   

1 ตุลาคม 2554 ทำให้ธนาคารธนชาตเติบโตเป็นธนาคาร

พาณชิย์ไทยทีม่สีนิทรพัยแ์ละเครอืขา่ยการใหบ้รกิารในระดบัตน้ ๆ 

ของธนาคารพาณิชย์ไทย มีสาขาและเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มขึ้น

จำนวนมาก รองรับการให้บริการลูกค้าและเป็นช่องทางการเสนอ

บริการทางการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทในกลุ่มธนชาต

ไดท้ัว่ถงึมากขึน้ ซึง่ถอืเปน็การวางรากฐานครัง้สำคญัอกีครัง้หนึง่

ในการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต  

  

 ในด้านผลประกอบการปี 2554 จากการเตรียมการ  

รวมกิจการที่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจำนวนมากในการโอน

กิจการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่จำกัดและให้มีผลกระทบ  

ต่อลูกค้าน้อยที่สุด ทำให้ธนาคารธนชาตไม่สามารถดำเนินธุรกิจ

เชิงรุกได้ และจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ทำให้ธนาคารธนชาต

ตอ้งปดิสาขามากถงึ 90 สาขาในชว่งนัน้ สง่ผลใหธ้นาคารธนชาต

มีการเติบโตน้อยกว่าอัตราของอุตสาหกรรมพอสมควรและ  

ผลการดำเนนิงานตำ่กวา่ปทีีผ่า่นมา โดยกลุม่ธนชาตมสีนิทรพัยร์วม 

ณ สิน้ป ี2554 จำนวน 895,157 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4   

จากสิ้นปีก่อนและมีกำไรสุทธิจำนวน 5,002 ล้านบาท  

 สำหรับในปี 2555 คาดว่าผลกระทบต่อคุณภาพของ  

สินเชื่อรายย่อยจากเหตุการณ์น้ำท่วมจะยังมีผลต่อเนื่องมาถึง

ไตรมาสแรกของป ีและจากการที ่ธปท. เรยีกเกบ็เงนิจากสถาบนั

การเงนิเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 0.40 เปน็รอ้ยละ 0.47 ของยอดเงนิฝาก 

และเรียกเก็บอีกร้อยละ 0.46 จากยอดเงินกู้ยืมในรูปแบบ  

ตั๋วแลกเงินนั้น จะส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีต้นทุนดอกเบี้ย  

เพิ่มขึ้นพอสมควร อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีมติให้ธนาคาร

เฉพาะกิจของรัฐต้องจ่ายเงินเช่นเดียวกันให้กับรัฐบาล จะลด

ความได้เปรียบของสถาบันการเงินเหล่านั้นในการระดมเงินฝาก

แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ 

 

 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ยังคงทุ่มเท

ปฏบิตัหินา้ที่ในการกำกบัดแูลและบรหิารจดัการบรษิทั ทนุธนชาต 

จำกัด (มหาชน) ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มธนชาตอย่าง

เต็มที่มาโดยตลอด โดยคงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรแห่ง

ธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ  

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับ

ประโยชน์อย่างเหมาะสม  ซึ่งเราเชื่อว่าจากความมุ่งมั่นดังกล่าว

ที่ส่งต่อไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาต กับการ

เติบโตอย่างมั่นคงตลอดเวลาที่ผ่านมาของเรา และพลังเสริมจาก

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย รวมถึงล่าสุดจากการรวมกิจการของ

ธนาคารนครหลวงไทยเข้ามา ล้วนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ  

ใหก้ลุม่ธนชาตสามารถดำเนนิธรุกจิเตบิโตอยา่งมัน่คงในระยะยาว 

 

 ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้บริหารและ  

พนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก โดยเฉพาะปี  

ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเสียสละเป็น

อย่างมากจนทำให้การรับโอนกิจการธนาคารนครหลวงไทยลุล่วง

ตามแผนงาน ขอขอบคุณธนาคารแห่งโนวาสโกเทียที่สนับสนุน

การรวมกิจการจนบรรลุผลสำเร็จ และที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการคุณทุกฝ่าย ที่สนับสนุนและไว้วางใจ  

ในกลุ่มธนชาตตลอดมา 
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ป ี2554 นบัเปน็ปแีหง่ความทา้ทายสำคญัของประเทศไทย 
จากเหตกุารณม์หาอทุกภยัครัง้ใหญท่ีน่บัเปน็ภยัธรรมชาตริา้ยแรง
เหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สร้างความเสียหายต่อภาค
เกษตรกรรม สาธารณูปโภคพื้นฐาน และศักยภาพการผลิต  
เป็นอย่างมาก รวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ส่วนทางด้านเศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบ  
จากการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของสหรัฐอเมริกาและวิกฤตหนี้ของ
ยุโรป ส่งผลต่อการท่องเที่ยว การส่งออก และการลงทุนของ
กลุ่มประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 
 สำหรับเศรษฐกิจไทย ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ 
ทำใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทย “ธปท.” มุง่เนน้การรกัษาเสถยีรภาพ
ดว้ยการดำเนนินโยบายอยา่งรดักมุ โดยการปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้
นโยบายตั้งแต่ต้นปีก่อน และจากเหตุมหาอุทกภัยในปลายปี 
ทำให้ ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อลดผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 
หดตัวลง และทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2554 ขยายตัวลดลงจากร้อยละ 7.8 ในปี 2553   
มาอยูท่ีร่อ้ยละ 0.1 อยา่งไรกต็าม ภายใตป้จัจยัลบตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้
และภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ผลการดำเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ไทยทั้งระบบในปี 2554 ยังสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี 
โดยมีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อและเงินฝากในระดับสูง   
รวมทั้งยังสามารถควบคุมหนี้ด้อยคุณภาพให้ลดลงได้ 
 
 จากการรวมธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  
ทำใหธ้นาคารธนชาตซึง่เปน็บรษิทัยอ่ย เปน็ธนาคารพาณชิยช์ัน้นำ
ของธนาคารพาณชิยไ์ทย และมฐีานลกูคา้เพิม่ขึน้ มกีารกระจายตวั 
การให้บริการผ่านสาขาและเครื่องบริการอัตโนมัติครอบคลุม  
ทั่วประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   
โดยในปี 2554 กลุ่มธนชาตยังคงมีการเติบโตด้านสินทรัพย์  
อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้น ปี 2554 กลุ่มธนชาตมีเงินให้สินเชื่อ
จำนวน 637,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27,458 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 4.5 จากสิ้นปี 2553 โดยยังคงครองอันดับหนึ่งการเป็น
ผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไว้ได้ ส่งผลให้สินทรัพย์รวม 
ณ สิ้นปี 2554 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด 
มหาชน “บริษัทฯ” มีจำนวน 895,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,400 
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 จากสิ้นปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 
5,002 ล้านบาท  
 
 ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มธนชาตได้ดำเนินการรับโอน
กิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต เมื่อวันที่ 

1 ตุลาคม 2554 ได้บรรลุตามแผนงาน โดยลูกค้าของทั้งสอง
ธนาคารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ถือเป็นการรวมกิจการของ
สถาบันการเงินที่ ใหญ่และซับซ้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ธุรกิจสถาบันการเงินไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อวาง
รากฐานที่แข็งแกร่ง ด้วยความอุตสาหะพยายาม รวมถึง  
การอุทิศตนของพนักงานทุกคน และผู้ให้บริการหลักอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ ผนวกกับการสนับสนุนจากสโกเทียแบงก์ 
สำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป กลุ่มธนชาตได้ให้ความสำคัญกับ
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
การพฒันาปรบัโครงสรา้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กระบวนการ
ให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 
 ป ี2555 ยงัคงเผชญิกบัความทา้ทายตอ่ไปจากการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกจิโลกทีย่งัคงเตม็ไปดว้ยความไมแ่นน่อนจากการฟืน้ตวั 
อยา่งชา้ ๆ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิไทยแมจ้ะเริม่ฟืน้ตวัจากมหาอทุกภยั 
แตค่าดวา่จะยงัคงออ่นแอจนถงึครึง่ปหีลงั รวมทัง้การแขง่ขนัทีย่งัคง
รุนแรงทั้งในระหว่างสถาบันการเงินเอกชน และสถาบันการเงิน
เฉพาะกจิของรฐั ตลอดจนถงึมาตรการที ่ธปท. เรยีกเกบ็เงนิเพิม่
จากสถาบันการเงินเอกชนจากร้อยละ 0.40 เป็นร้อยละ 0.47 
ของเงนิฝาก และรอ้ยละ 0.46 สำหรบัเงนิกูย้มืในรปูแบบตัว๋แลกเงนิ 
เพือ่ใชห้นีข้องกองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
ดังนั้น การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของระบบสถาบันการเงินที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
ของทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถ  
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจทางการเงินในระยะยาว ซึ่ง
เชื่อมั่นได้ว่าจากการประสานประโยชน์ร่วมกัน (Realizing 
Synergies) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตกับธนาคาร
นครหลวงไทยและสโกเทียแบงก์ ถือเป็นการรวมความเชี่ยวชาญ
ที่แตกต่างของธุรกิจทางการเงินและการปฏิบัติการที่เป็นพลัง
เสริมสร้างการดำเนินธุรกิจ เมื่อรวมกับการจัดการต้นทุนอย่าง  
มีประสิทธิภาพการผนึกกำลังทางเทคโนโลยีและช่องทางการ
บริการผ่านสาขากว่า 670 สาขา และเครื่องบริการอัตโนมัติกว่า 
2,100 เครือ่ง ภายใตก้ลยทุธก์ารเปลีย่นแปลงมุง่ไปสูค่วามแขง็แกรง่ 
(Transformation to Strength) และด้วยความเชื่อมั่นของลูกค้า 
กลุ่มธนชาตจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
 
 ภายใต้หลักการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการได้
ดำเนินการพัฒนาในมาตรการต่าง ๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำหนดเป็นนโยบาย ประกาศ ระเบียบ

ให้ถือปฏิบัติ จัดหลักสูตรและการทดสอบความเข้าใจในเรื่อง  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคง 
การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่าย ย่อมเป็นบทพิสูจน์เรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
 
 ในด้านสังคม นอกจากกิจกรรมต่อสังคม ชุมชน และ  
สิง่แวดลอ้มทีก่ลุม่ธนชาตดำเนนิกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอด 
ไม่ว่าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านมูลนิธิและองค์กร
การกศุลตา่ง ๆ การสง่เสรมิอปุกรณก์ารเรยีนการศกึษาแกน่กัเรยีน
ในโรงเรียนที่ขาดแคลน การจัดหรือร่วมสนับสนุนโครงการ  
เสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ไทย การจดักจิกรรมการกศุลตา่ง ๆ และจาก
มหาอุทกภัยที่เกิดในปี 2554 ในนามของผู้บริหารกลุ่มธนชาต 
ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างมาก และเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน กลุ่มธนชาตได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือลูกค้า
ไม่ว่าการพักชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ การพักชำระหนี้หรือขยาย
เวลาชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้สินเชื่อบุคคลหรือ
สินเชื่อเคหะ รวมถึงวงเงินสินเชื่อที่เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประกอบการที่ประสบภัย ตลอดจนการยกเว้นค่าธรรมเนียม  
ในการถอนเงินหรือโอนเงิน  สำหรับประชาชนที่ประสบภัย   
พนักงานกลุ่มธนชาตได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนถึง
พื้นที่ ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
แต่ละพื้นที่ ดังที่กล่าวไว้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 จากความสำเรจ็ของการรวมกจิการ ทา่มกลางความทา้ทาย 
ความยากลำบาก และอุปสรรคทั้งภายในและต่างประเทศ   
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธนชาตได้แสดงถึงการอุทิศตน
อย่างเต็มที่ ทำให้กลุ่มธนชาต และลูกค้าก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ 
ไปยังจุดหมายที่มุ่งหวังได้สำเร็จ สิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณและ
พันธกิจของกลุ่มธนชาต ในโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อ
ความอตุสาหะของพนกังานทกุทา่น และขอขอบคณุลกูคา้ ผูถ้อืหุน้
ตลอดจนผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา 
 

(นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 
 
เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 0.1 ท่ามกลางปัญหารอบด้าน 
  
	 ในปี	2554	 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ	0.1	 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาจากร้อยละ	7.8	 ในปี	2553	 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยง	 
ในหลายด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	 ปัญหาหนี้ยุโรป	 การแกว่งตัวของค่าเงินบาท	 ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในประเทศ
ญี่ปุ่นช่วงไตรมาสที่	2	 ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนวัตถุดิบสำหรับภาคการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	 อีกทั้ง
ยังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในปลายปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายครั้งใหญ่	 และขยายวงกว้างในพื้นที่ทางการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม	
ทำให้ภาคการส่งออก	การบริโภค	และการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี		
 
	 สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี	2555	นั้นคาดว่าภาคเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในช่วงปลายปี	2554	น่าจะเริ่ม
ทยอยฟื้นตัวกลับมาภายในกลางปี	2555	 โดย	GDP	 ในปี	2555	 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	5.5	-	6.5*	 โดยได้รับแรงผลักดันจากมาตรการ	 
การเยียวยา-ฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย	 และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	 ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ	
นอกจากนี้	 ยังมีนโยบายการเงินที่เริ่มผ่อนคลาย	 เห็นได้จากเมื่อเดือนมกราคม	2555	 คณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	 ได้มีมติให้ปรับ	 
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ	0.25	มาอยู่ที่ร้อยละ	3.00	เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้	
 
	 อย่างไรก็ดี	ปี	2555	นี้	เศรษฐกิจไทยจะยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	และเป็นปีแห่งความท้าทายของเศรษฐกิจและธุรกิจของไทย
จากการฟืน้ฟคูวามเสยีหายทีเ่กดิจากมหาอทุกภยัทีผ่า่นมา	ขณะเดยีวกนักม็คีวามไมแ่นน่อนของวกิฤตเศรษฐกจิโลก	ความผนัผวนของตลาดเงนิโลก
และความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่งส่งผลต่อธุรกิจนำเข้าและส่งออกในการกำหนดราคาที่จะแข่งขัน	 อีกทั้งความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ	
โดยจะเห็นได้จากการปรับตัวสูงขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์	 อาทิ	 ราคาน้ำมัน	 ซึ่งมีการปรับขึ้นราคาไปตั้งแต่ช่วงต้นปี	 รวมถึงการปรับอัตรา	 
ค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยสูงขึ้นกว่าฐานการผลิตในประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาคซึ่งสร้าง
ความกดดันสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ	การออกมาตรการประชานิยมของรัฐบาลที่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อภาวะการขาดดุลการคลังของไทย	 และความไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติ	 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำให้การประกอบธุรกิจในปี	2555	
ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น	 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	2558		 
ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)		
 
ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน 
 
	 ในปี	2554	 ที่ผ่านมา	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง	 ทั้งจากในและนอกประเทศ	 อาทิ	 วิกฤตการเงินในยุโรป		 
การฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในเอเชีย	 รวมทั้งผลกระทบของสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรง
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 นอกจากนั้น	 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน	(กนง.)	ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วถึง	6	ครั้ง	 จากอัตราร้อยละ	2.00	 เป็นร้อยละ	3.50	 ในช่วง	8	 เดือนแรกของปี	ทำให้การแข่งขัน
ด้านเงินฝากเป็นไปอย่างรุนแรง	 โดยเฉพาะจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	 และจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้จาก
มหาอุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 ทำให้เมื่อวันที่	30	 พฤศจิกายน	2554	 กนง.	 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ	0.25		 
เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว	 แต่อย่างไรก็ดี	 กำไรรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีการเติบโตที่ดี	 โดยกำไรของธนาคารพาณิชย์	 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้ง	10	แห่งมีจำนวน	133,250	 	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	20.12	จากจำนวน	110,935		
ล้านบาท	 ในปี	2553	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อ	 โดย	ณ	สิ้นธันวาคม	2554	มีเงินให้สินเชื่อ	 ทั้งสิ้น	7,589,016	 ล้านบาท		
ขยายตัวร้อยละ	14.8	 เร่งขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ	10.7	 ในปี	2553	 ส่วนด้านเงินกองทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง	 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุน	 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 อยู่ในระดับร้อยละ	14.82	 เป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	 ร้อยละ	10.98	 แม้จะได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง	 
ต้องเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 19	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 ที่กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็น	 
ค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	 มกราคม	2554			
นอกจากนั้น	 ธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีการกันสำรองสินเชื่อเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	 อันเกิดจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วง
ปลายปี	 และมีการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 จากการเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	30	 เป็นร้อยละ	23		 
ในปี	2555			
 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

แหล่งที่มา :	 *		สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
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	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	2555	นี้	 จะมีการใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่	2	ช่วงที่	2	 โดยเน้นผ่อนคลายนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศเพื่อนำความรู้ความชำนาญเข้ามาพัฒนาระบบการเงินไทย	 ซึ่งในช่วงแรกก็จะส่งผลให้อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ทวีความรุนแรง
ในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ปี	2555	 ยังคงมีประเด็นร้อนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนด	
(พ.ร.ก.)	ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	ที่มีการถกเถียงกัน
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา	 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเห็นการแข่งขันด้านเงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่รุนแรงขึ้นในปีนี้	 นอกจากนี้	 ธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญ
ความเสี่ยงต่อคุณภาพของลูกหนี้โดยเฉพาะในรายที่เสียหายหนักจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม	 แม้ว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์
แล้วก็ตาม	จากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ย่อมกระทบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี	2555	ซึ่งจะทำให้มีความยากลำบากและมีภาระต้นทุน	
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด	เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต	
 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
	 ในปี	2554	 การควบรวมธนาคารนครหลวงไทย	 จำกัด	(มหาชน)	 “ธนาคารนครหลวงไทย”	 เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้และ
ประสบผลสำเร็จด้วยดี	 ทำให้ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางโดยมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น	 มีการกระจายตัวการ	 
ให้บริการผ่านสาขาและเครื่องบริการอัตโนมัติครอบคลุมทั่วประเทศ	 รวมทั้งยังคงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมธนาคารพาณชิย	์ภาวะการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้	และอทุกภยัในชว่งปลายป	ี โดยในป	ี2554	สนิทรพัยร์วมและเงนิใหส้นิเชือ่
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	มีการขยายตัวที่ร้อยละ	1.40	และร้อยละ	4.50	มาอยู่ที่	895,157	ล้านบาท	และ	637,104	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบ
จากสิ้นปีที่ผ่านมา	และมีกำไรสุทธิจำนวน	5,002	ล้านบาท		
 

สำหรับปี เปลี่ยนแปลง

2554 เพิ่ม/ลด ร้อยละ2553

รายได้ดอกเบี้ย	 44,419	 35,027	 9,392	 26.81
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 (20,104)	 (11,998)	 (8,106)	 (67.56)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,315 23,029 1,286 5.58
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 3,372	 2,881	 491	 17.04
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	ๆ	 8,058	 7,998	 60	 0.75
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	ๆ	 (21,760)	 (17,109)	 (4,651)	 (27.18)
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 (2,077)	 (1,653)	 (424)	 25.65

กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 11,908 15,146 (3,238) (21.38)
ภาษีเงินได้	 (3,136)	 (4,844)	 1,708	 (35.26)
กำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	 (3,770)	 (4,663)	 893	 (19.15)

กำไรสุทธิ 5,002 5,639 (637) (11.30)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	 กำไรต่อหุ้น		(EPS)	สำหรับปี	2554	เท่ากับ	3.91	บาท	เทียบกับกำไรต่อหุ้นจำนวน	4.41	บาท	ในปีก่อน	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวมเฉลี่ย	(ROAA)	และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ROAE)	อยู่ที่ร้อยละ	1.00	และ	13.66	ตามลำดับ			
 

(หน่วย:	ล้านบาท)	
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

สำหรับปี เปลี่ยนแปลง

สำหรับปี

2554 เพิ่ม/ลด

2554

ร้อยละ

2553

2553

รายได้ดอกเบี้ย    
				รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 2,237	 1,057	 1,180	 111.64
				เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 86	 90	 (4)	 (4.44)
				เงินลงทุนในตราสารหนี้	 4,143	 3,666	 477	 13.01
				เงินให้สินเชื่อ	 20,942	 14,952	 5,990	 40.06
				การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน	 17,011	 15,262	 1,749	 11.46

รวมรายได้ดอกเบี้ย 44,419 35,027 9,392 26.81

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    
				เงินรับฝาก	 8,969	 5,953	 3,016	 50.66
				รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,288	 511	 777	 152.05
				เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 1,955	 1,914	 41	 2.14
				ตราสารหนี้ที่ออก	 	 	 	
	 	 -	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 1,852	 1,500	 352	 23.47
								-	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	 609	 698	 (89)	 (12.75)
								-	อื่น	ๆ	 5,427	 1,418	 4,009	 282.72
				เงินกู้ยืม	 1	 3	 (2)	 (66.67)
				ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	 3	 1	 2	 200.00

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 20,104 11,998 8,106 67.56

รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 24,315 23,029 1,286          5.58

อัตราผลตอบแทน	(Yield)(1)		 5.46	 5.09
ต้นทุนทางการเงิน	(Cost	of	Fund)(2)	 2.70	 1.94

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) 2.76 3.15

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Interest Spread)

(หน่วย:	ล้านบาท)	

(หน่วย:	ร้อยละ)	

	 ในป	ี2554	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	มรีายไดด้อกเบีย้สทุธจิำนวน	24,315	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	1,286	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	5.58	เมือ่เทยีบกบั	 
ปีก่อน	 เกิดจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อและภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยที่รายได้ดอกเบี้ย	 มีจำนวน	44,419	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
9,392	ล้านบาท	หรือร้อยละ	26.81	ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	มีจำนวน	20,104	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8,106	ล้านบาท	หรือร้อยละ	67.56	จากปี
ก่อน	ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น	

หมายเหต ุ (1)	อตัราผลตอบแทน	=		รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล/(รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิเฉพาะทีม่ดีอกเบีย้เฉลีย่	+	เงนิลงทนุสทุธเิฉลีย่	+	เงนิใหส้นิเชือ่เฉลีย่)	

													 (2)	ตน้ทนุทางการเงนิ	=	คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้/(เงนิรบัฝากเฉลีย่	+	รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิเฉพาะทีม่ดีอกเบีย้เฉลีย่	+	เงนิกูย้มืรวมเฉลีย่)	      
 
 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Spread)	ปรับตัวลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และบางส่วนจาก	 
ผลกระทบภาวะน้ำท่วมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในปี	2554	 อยู่ที่ร้อยละ	2.76	 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ	3.15		 
โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	 (Yield	on	earning	assets)	 เท่ากับร้อยละ	5.46	 เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ย	 
ในตลาด	ขณะที่ต้นทุนทางการเงิน	(Cost	of	fund)	ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	2.70	ตามภาวะดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง
ภาวะการแข่งขันด้านเงินฝากและการบริหารสภาพคล่อง	
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 
 
	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 ได้แก่	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	 กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 รายได้เงินปันผล	 รายได้
จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 โดยอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	31.98	 ใกล้เคียงกับ	 
ปีที่ผ่านมา	
 
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

สำหรับปี

สำหรับปี

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

2554

2554

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

ร้อยละ

2553

2553

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ    
	 -	 การรับรอง	รับอาวัล	และการค้ำประกัน	 271	 228	 43	 18.86
	 -	 ค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ	 911	 905	 6	 0.66
	 -	 ค่าธรรมเนียมบริการบัตรเครดิต	 698	 395	 303	 76.71
	 -	 บริการบัตรเอทีเอ็ม	และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์		 669	 575	 94	 16.35
	 -	 ค่าธรรมเนียมจัดการ	 477	 537	 (60)	 (11.17)
	 -	 ค่าธรรมเนียมรับค่าเบี้ยประกันภัย	 224	 226	 (2)	 (0.88)
	 -	 อื่น	ๆ	 623	 536	 87	 16.23

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,873 3,402 471 13.84
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 (501)	 (521)	 20	 (3.84)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,372 2,881 491 17.04

กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 891	 571	 320	 56.04
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	 1,071	 1,329	 (258)	 (19.41)
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	 1,139	 523	 616	 117.78
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 258	 369	 (111)	 (30.08)
กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 47	 663	 (616)	 (92.91)
รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 2,127	 2,351	 (224)	 (9.53)
รายได้เงินปันผล	 755	 492	 263	 53.46
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	ๆ	 1,770	 1,700	 70	 4.12

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 8,058 7,998 60 0.75

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ

(หน่วย:	ล้านบาท)	

(หน่วย:	ล้านบาท)	

	 ในปี	2554	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน	3,372	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	491	 ล้านบาท	 หรือ	 
ร้อยละ	17.04	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 เป็นผลจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มธนชาต	 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 
จำนวน		3,873	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	471	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.84	ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจำนวน	501	ล้านบาท	ลดลง	
20	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.84	
 
 • รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ 
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	 ในปี	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีรายได้จากการดำเนินงานอื่น	ๆ	จำนวน	8,058	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน	60	ล้านบาท		 
หรือร้อยละ	0.75	 เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	616	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	117.78	 รายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น	263	 ล้านบาท		 
จาก	492	ล้านบาท	เป็น	755	ล้านบาท	ในขณะที่ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีจำนวน	1,071	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	19.41	จากภาวะตลาดทุน
ที่ผันผวนในปีที่ผ่านมา	 อีกทั้งรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิลดลง	224	 ล้านบาท	 จาก	2,351	 ล้านบาท	 เป็น	2,127	 ล้านบาท		 
หรือลดลงร้อยละ	9.53	สาเหตุจากมีผลิตภัณฑ์บางรายการครบกำหนด	รวมทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์อุทกภัย	
 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น  ๆ  

สำหรับปี

31 ธันวาคม 2554

เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2553

2554

ร้อยละจำนวนเงิน

เพิ่ม/ลด

ร้อยละ

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

2553

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 10,849	 8,576	 2,273	 26.50
ค่าตอบแทนกรรมการ	 68	 66	 2	 3.03
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	 3,438	 3,092	 346	 11.19
ค่าภาษีอากร	 912	 635	 277	 43.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	 6,493	 4,740	 1,753	 36.98

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 21,760 17,109 4,651 27.18

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 63,232	 7.06	 85,105	 9.64	 (25.70)
เงินลงทุนสุทธิ	 152,511	 17.04	 145,376	 16.47	 4.91
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 1,673	 0.19	 2,239	 0.25	 (25.28)
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 638,084	 71.28	 610,602	 69.17	 4.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า
	 จากการปรับโครงสร้างหนี้	 (27,286)	 (3.05)	 (27,959)	 (3.17)	 (2.41)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ	 3,498	 0.39	 3,963	 0.45	 (11.73)
ค่าความนิยม	 13,981	 1.56	 13,671	 1.55	 2.27
สินทรัพย์อื่น	 49,464	 5.53	 49,760	 5.64	 (0.59)

สินทรัพย์รวม 895,157 100.00 882,757 100.00 1.40

เงินรับฝาก	 435,865	 48.69	 532,382	 60.31	 (18.13)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 60,151	 6.72	 40,545	 4.59	 48.36
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 262,653	 29.34	 184,717	 20.93	 42.19
หนี้สินอื่น		 60,807	 6.80	 53,394	 6.05	 13.88

หนี้สินรวม 819,476 91.55 811,308 91.88 1.04

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย:	ล้านบาท)	

(หน่วย:	ล้านบาท)	

	 ในปี	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	ๆ	จำนวน	21,760	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4,651	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
27.18	 จากปีก่อน	 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	26.50	 รวมทั้งในปีนี้	 ธนาคารธนชาตได้รวมค่าใช้จ่ายจาก	 
การรวมกิจการ	(Integration	Cost)	อันได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ	การเปลี่ยนรูปลักษณ์สาขา	รวมทั้งโครงการเกษียณ
อายุก่อนครบกำหนดด้วยความสมัครใจ	เป็นต้น	ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	
Ratio)	อยู่ที่ร้อยละ	60.88		
 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
	 ในปี	2554	ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่ามีจำนวน	2,077	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	424	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
25.65	ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน	444	ล้านบาท	หรือร้อยละ	26.29		
 
ฐานะทางการเงิน 
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31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

ร้อยละจำนวนเงิน ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละจำนวนเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย:	ล้านบาท)	

(หน่วย:	ล้านบาท)	

ส่วนของบริษัทใหญ่	 38,259	 4.27	 36,092	 4.09	 6.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	 37,422	 4.18	 35,627	 4.03	 5.04

ส่วนของเจ้าของรวม 75,681 8.45 71,719 8.12 5.52

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 895,157 100.00 882,757 100.00 1.40

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(BOOK	VALUE)	(บาท)	 29.94	 	 28.24	 	 6.02

หมายเหต ุ   งบแสดงฐานะการเงนิรวมสิน้สดุ	31	ธนัวาคม	2553	มกีารปรบัปรงุเพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกบังวด	31	ธนัวาคม	2554 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจำนวน	895,157	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	12,400	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.40	จาก
สิ้นปี	 2553	 สาเหตุหลักเกิดจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.50	 ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี	 
รายละเอียดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	ดังนี้	
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
 
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธมิจีำนวน	63,232	ลา้นบาท	ลดลงจากสิน้ปกีอ่น	21,873	ลา้นบาท 
หรือร้อยละ	25.70	โดยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	
 
เงินลงทุน 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

จำนวนเงิน จำนวนเงิน สัดส่วนร้อยละสัดส่วนร้อยละ

ตราสารหนี้ 139,350 90.38 131,057 88.78

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 	 	 	 	
	 •	 เพื่อค้า	 10,855	 7.04	 325	 0.22
	 •	 เผื่อขาย	 41,103	 26.66	 52,604	 35.63
	 •	 ถือจนครบกำหนด	 28,575	 18.53	 39,102	 26.49
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 	 	 	 	
	 •	 เพื่อค้า	 4,758	 3.09	 31	 0.02
	 •	 เผื่อขาย	 18,553	 12.03	 10,017	 6.79
	 •	 ถือจนครบกำหนด	 6,592	 4.28	 5,884	 3.99
	 •	 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน	 1,352	 0.88	 1,447	 0.98
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 	 	 	 	
	 •	 เพื่อค้า	 637	 0.41	 3,023	 2.05
	 •	 เผื่อขาย	 25,425	 16.49	 12,920	 8.75
	 •	 ถือจนครบกำหนด	 1,500	 0.97	 5,704	 3.86

ตราสารทุน 13,161 8.54 14,319 9.70

	 •	 เพื่อค้า	 45	 0.03	 87	 0.06
	 •	 เผื่อขาย	 8,553	 5.55	 9,137	 6.19
	 •	 เงินลงทุนทั่วไป	 4,563	 2.96	 5,095	 3.45

รวมเงินลงทุนสุทธิ 152,511 98.92 145,376 98.48

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,673 1.08 2,239 1.52

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 154,184 100.00 147,615 100.00

 เงินลงทุนจำแนกตามประเภท



26          รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน	154,184	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2553	จำนวน	6,569	
ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	4.45	ประกอบดว้ย	ตราสารหนี	้จำนวน	139,350	ลา้นบาท	ตราสารทนุจำนวน	13,161	ลา้นบาท	และเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 
จำนวน	1,673	ล้านบาท		
 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 
 
	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้		
 (หน่วย:	ล้านบาท)	

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ

1.	การเกษตรและเหมืองแร่	 10,848	 1.70	 10,985	 1.80
2.	อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 82,335	 12.92	 97,818	 16.05
3.	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 48,275	 7.58	 52,754	 8.65
4.	สาธารณูปโภคและบริการ	 58,660	 9.21	 66,441	 10.90
5.	การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	
	 5.1	 เพื่อเช่าซื้อ		 286,490	 44.97	 239,943	 39.36
	 5.2	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 73,809	 11.59	 77,857	 12.77
	 5.3	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 2,236	 0.35	 2,683	 0.44
	 5.4	 อื่น	ๆ		 54,271	 8.52	 18,073	 2.96
6.	อื่น	ๆ			 20,340	 3.19	 43,290	 7.10	

	 	 	 	 	 637,264	 100.03	 609,844	 100.03
หัก	กำไรจากการโอนขายเงินให้สินเชื่อระหว่างกัน	 (160)	 (0.03)	 (198)	 (0.03)

รวม    637,104 100.00 609,646 100.00

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีม้จีำนวน	637,104	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปกีอ่น	27,458	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	4.50	
โดยสนิเชือ่จากธรุกจิเชา่ซือ้มกีารขยายตวัสงูถงึรอ้ยละ	19.40	 จากสิน้ปทีีผ่า่นมา	 แมว้า่ในชว่งไตรมาสสดุทา้ยของป	ี2554	 ธรุกจิดงักลา่วจะไดร้บั	 
ผลกระทบจากอทุกภยักต็าม 
 
เงินให้สินเชื่อจัดชั้น 
  
	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ที่เป็นสถาบันการเงิน	 (ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์)	 มีเงินให้สินเชื่อจัดชั้น	 และเงินสำรอง	 
ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของ	ธปท.	ดังนี้	
 (หน่วย:	ล้านบาท)	

     มูลหนี้/มูลค่าตามบัญชี
(เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับ )

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 5431 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53สัดส่วน
ร้อยละ

สัดส่วน
ร้อยละ

สัดส่วน
ร้อยละ

สัดส่วน
ร้อยละ

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ	 542,595	 87.18	 531,383	 87.65	 4,049	 15.69	 2,179	 8.40
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 40,463	 6.50	 36,603	 6.04	 721	 2.80	 2,249	 8.67
ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	 7,151	 1.15	 6,919	 1.14	 3,897	 15.10	 3,071	 11.84
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย	 11,775	 1.89	 13,072	 2.16	 7,509	 29.10	 8,283	 31.92
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 20,405	 3.28	 18,253	 3.01	 9,209	 35.69	 9,455	 36.44

รวม 622,389 100.00 606,230 100.00 25,385 98.38 25,237 97.27

สำรองหนี้สูญทั่วไป	 	 	 	 	 417	 1.62	 707	 2.73

รวมสำรองหนี้สูญทั้งหมด     25,802 100.00 25,944 100.00

หมายเหตุ				เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อย	ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ	ธปท.
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สินเชื่อด้อยคุณภาพ  (Non – Performing Loans: NPLs) 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPLs)	 40,188	 39,663
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม	 27,093	 27,657
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	(NPL-gross)	(ร้อยละ)	 5.94	 6.00
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวม	(NPL-net	)	(ร้อยละ)	 2.84	 2.71
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(ร้อยละ)	 67.41	 69.73

(หน่วย:	ล้านบาท)	

หมายเหตุ	 NPL-	net		:	เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด 

         
	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	ณ	สิ้นปี	2554	มีจำนวน	40,188	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	525	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.32	จากสิ้นปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เกิดจากการรวมสินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	 โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	(NPL-gross)	
อยู่ที่ร้อยละ	5.94	ลดลงจากสิ้นปี	2553	ที่ร้อยละ	6.00	และมีอัตราส่วน	NPL-net	ต่อสินเชื่อรวมเท่ากับร้อยละ	2.84	ในปี	2554	
 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน	27,093	ล้านบาท	ลดลงจำนวน	564	ล้านบาท	หรือ
ร้อยละ	2.04	 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน	 โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 คิดเป็นร้อยละ	67.41	 และคิดเป็น	 
ร้อยละ	107.74	ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของ	ธปท.	
 
ทรัพย์สินรอการขาย 
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุนจำนวน	12,325	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.38	
ของสินทรัพย์รวม	มีค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับทรัพย์สินรอการขายจำนวน	765	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.21	ของมูลค่าตามราคาต้นทุน	
 
รายจ่ายลงทุน 
 
	 สำหรับปี	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีการลงทุนในที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,411	ล้านบาท	ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์	และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	
 
สภาพคล่อง 
 
	 ณ	สิ้นปี	2554	เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย	มีจำนวน	16,006	ล้านบาท	โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ	ได้แก่	รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	 ลดลง	23,199	 ล้านบาท	 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 ลดลง	2,094	 ล้านบาท	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	 
เพิ่มขึ้น	12,817	 ล้านบาท	 เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น	21,859	 ล้านบาท	 ทรัพย์สินรอการขายลดลง	4,777	 ล้านบาท	 เงินรับฝากลดลง	96,517		 
ล้านบาท	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	 เพิ่มขึ้น	9,892	ล้านบาท	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามลดลง	996	ล้านบาท	และเจ้าหนี้
จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ลดลง	3,203	ล้านบาท	
	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน	10,987	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง	6,322	 ล้านบาท		 
เงินสดรับดอกเบี้ย	4,554	 ล้านบาท	 เงินสดรับเงินปันผล	966	 ล้านบาท	 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	480		 
ล้านบาท	เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	92	ล้านบาท	ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	ล้านบาท	และ
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,411	ล้านบาท	
	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน	66,575	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	1,046,133	
ล้านบาท	 ในขณะที่มีการจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	969,088	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	7,765		 
ล้านบาท	จ่ายเงินปันผล	1,532	ล้านบาท	และเงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,173	ล้านบาท	 	
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แหล่งที่มาของเงินทุน 
 
โครงสร้างเงินทุน 
  
	 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	มาจาก	2	แหล่ง	ได้แก่	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	
บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม	819,476	 ล้านบาท	 และส่วนของเจ้าของ	 จำนวน	75,681	 ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ		 
91.55	และ	8.45	ของแหลง่เงนิทนุรวม	ตามลำดบั	โดยมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั	10.83	เทา่	หรอืมหีนีส้นิ	10.83	เทา่ของทนุ
ดำเนินการ	 โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ	 ได้แก่	 เงินรับฝาก	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	53.19	 ของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน	
สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	มีสัดส่วนร้อยละ	7.34	และร้อยละ	32.05	ตามลำดับ														
 
หนี้สิน 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละร้อยละ

เงินรับฝาก	 435,865	 53.19	 532,382	 65.64
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 60,151	 7.34	 40,545	 5.00
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 262,653	 32.05	 184,717	 22.78
หนี้สินอื่น	ๆ	 60,807	 7.42	 53,394	 6.58

รวมหนี้สิน 819,476 100.00 811,038 100.00

หนี้สินรวม

(หน่วย:	ล้านบาท)	

	 หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 จำนวน	819,476	 	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2553	 จำนวน	8,438		 
ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.04	โดยมีรายการหลัก	ๆ	ที่สำคัญดังนี้	
	 •	 เงินรับฝาก	มีจำนวน	435,865	ล้านบาท	ลดลง	96,517	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.13	โดยมีสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์เท่ากับร้อยละ	
38.79	เงินฝากประจำเท่ากับร้อยละ	59.58	และเงินฝากกระแสรายวันเท่ากับร้อยละ	1.63	
	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	มีจำนวน	60,151	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน	19,606	ล้านบาท	หรือร้อยละ	48.36	
	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	จำนวน	262,653	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	77,936	ล้านบาท	หรือร้อยละ	42.19	โดยส่วนใหญ่เป็นตั๋วแลกเงิน	
จำนวน	219,110	ล้านบาท	
  
ส่วนของเจ้าของ 
 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีส่วนของเจ้าของจำนวน	75,681	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3,962	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
5.52	จากจำนวน		71,719		ล้านบาท	ณ	สิ้นปี		2553	โดยมีรายการสำคัญดังนี้	
	 •	 กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวน	20,096	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	2,218	ล้านบาทจากสิ้นปี	2553	 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ
ประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน	5,002	 ล้านบาท	 สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลจำนวน	1,533	 ล้านบาท	 จัดสรรเป็นทุนสำรอง	 
ตามกฎหมายจำนวน	82	 ล้านบาท	 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานทำให้กำไรสะสม	 
ลดลงจำนวน	1,170	ล้านบาท	
	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมีจำนวน	37,422	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำนวน	1,795	ล้านบาท	จากสิ้นปี	2553		
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สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง/ทางอ้อม

(ร้อยละ)

กำไรสุทธิ

ปี 2554 ปี 2553

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)			 	 	
	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 50.96	 6,668	 5,719
	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 50.96	 293	 391
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 38.22	 89	 131
	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด			 50.96	 436	 352
	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด			 50.96	 770	 688
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จำกัด	 50.96	 91	 -
	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด	 50.96	 99	 214
	 บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จำกัด	 50.95	 75	 68
	 บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	 33.22	 205	 -
บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 100.00	 446	 461
บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด			 83.44	 120	 108

บริษัทย่อย

(หน่วย:	ล้านบาท)	

สัดส่วนการถือหุ้นและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้	

*	ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	ในสัดส่วนร้อยละ	65.18	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2554	

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  
 
(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม	ปี	2554	เปรียบเทียบกับปี	2553)	
 
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จำนวน 1,005,330,950 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) และต่อมาจากการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 
(Tender Offer) เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน 2553 ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท (ราคาเดียวกับที่ธนาคารธนชาตประมูลซื้อ
จากกองทุนฟื้นฟูฯ) ทำให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ทั้งหมด  
  
	 การเข้าไปถือหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นทำให้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ
ธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย	 โดยบันทึกรายการในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจำนวน	 ขณะที่รับรู้รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 
ตั้งแต่วันที่มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือหุ้น			
  
	 เพื่อให้มีการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการโอนกิจการทั้งหมด
ของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต	 ในระหว่างงวดแรกปี	2554	 ธนาคารได้จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	 จำกัด	(TS	AMC)	
ถือหุ้นโดยธนาคารทั้งจำนวนเพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทย	 ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (Non-Performing	
Loans:	NPLs)	และทรัพย์สินรอการขาย	(Non-Performing	Asset:	NPA)	และในวันที่	1	ตุลาคม	2554		ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์	หนี้สินและ
รวมถึงภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 ทั้งหมดที่มีอยู่	 ณ	 วันที่	1	 ตุลาคม	2554	 และหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคต		 
ตามโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต	 ด้วยราคายุติธรรม	(Fair	Value)	 ซึ่งเป็นราคาประเมินตาม
แนวทางที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็น	 รวมราคาโอนทั้งสิ้น	50,134	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์จำนวน	381,077	 ล้านบาท	หนี้สิน
จำนวน	330,943	ล้านบาท	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	ธนาคารนครหลวงไทยได้หยุดประกอบธุรกิจทั้งหมด	และต่อมาในวันที่	6	ธันวาคม	
2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารนครหลวงไทยเปลี่ยนชื่อเป็น	 “บริษัท	 สคิบ	 จำกัด	(มหาชน)”	
โดยธนาคารนครหลวงไทยได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่
กระทรวงการคลัง	 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	 “บริษัท	สคิบ	 จำกัด	(มหาชน)”	 เมื่อวันที่	8	 ธันวาคม	2554	และดำเนินการจดทะเบียน	 
เลิกกิจการเมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2554	
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 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยธนาคารนครหลวงไทย	
ขายหุ้นก่อนที่จะทำการเลิกกิจการ	 ในเดือนพฤศจิกายน	 2554	
ธนาคาร	 ได้รับซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้น
รายย่อยเป็นการทั่วไป	 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอขายหุ้นรวม	
696,865	หุ้น	คิดเป็นจำนวนเงิน	16	ล้านบาท	ทำให้ธนาคารธนชาต
ถอืหุน้ในธนาคารนครหลวงไทยรวมทัง้สิน้จำนวน	2,112,375,422	หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	
  
	 ทัง้นี	้จากการทีธ่นาคารธนชาต	ไดร้บัโอนเงนิลงทนุในหุน้สามญั
ของบรษิทั	ราชธาน	ีลสิซิง่	จำกดั	(มหาชน)	 “บมจ.	ราชธาน	ีลสิซิง่”	
จากธนาคารนครหลวงไทย	 จำนวน	437.25	 ล้านหุ้น	 ตามเงื่อนไข	 
ในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด	 ในวันที่	 1	 ตุลาคม	2554	 ทำให้
ธนาคารธนชาตถอืหุน้ใน	บมจ.	ราชธาน	ีลสิซิง่	ในอตัรารอ้ยละ	48.35 
ต่อมาในวันที่	21	 ตุลาคม	2554	 ธนาคารธนชาตได้ทำการจองซื้อ	 
หุน้สามญัเพิม่ทนุของ	บมจ.	ราชธาน	ีลสิซิง่	ตามที	่บมจ.	ราชธาน	ีลสิซิง่
ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	 ทำให้ธนาคารธนชาตมีการถือหุ้นใน	
บมจ.	 ราชธานี	 ลิสซิ่ง	 รวมจำนวน	874.97	 ล้านหุ้น	 และเนื่องจาก	 
มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิ	 ส่งผลให้ธนาคาร	 
ธนชาตมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน	บมจ.	ราชธาน	ีลสิซิง่	เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
48.35	 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 เป็นร้อยละ	65.18	
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 และถือเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	

เปลี่ยนแปลงจากปี 2553
ปี 2554

เพิ่ม/ลด ร้อยละ
ปี 2553

รายได้ดอกเบี้ย	 44,214	 34,781	 9,432	 27.12
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 19,797	 11,566	 8,232	 71.18
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 24,416	 23,216	 1,201	 5.18
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 3,358	 2,850	 508	 17.82
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	ๆ(1)	 7,237	 6,607	 630	 9.54
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	ๆ(2)	 21,877	 16,824	 5,054	 30.04
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า       13,134 15,849 (2,715) (17.14)
หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 2,504	 2,149	 355	 16.55
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 10,630 13,701 (3,071) (22.42)
ภาษีเงินได้		 2,948	 4,548	 (1,600)	 (35.19)
กำไรสุทธิ  7,682 9,152 (1,471) (16.07)
 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นธนาคาร 7,671 8,777 (1,105) (12.60)
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย     10 376   (365) (97.23)
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	 1.39	 1.92
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(ล้านหุ้น)	 5,513.66	 4,562.52

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:	ล้านบาท)	

งบการเงนิรวมของธนาคารธนชาตรวมผลการดำเนนิงานของบรษิทัยอ่ยดงันี้ 
 

บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาต	ถือหุ้นโดยตรง 
บริษัท	สคิบ	จำกัด	(มหาชน)	
(เดิมชื่อ	“ธนาคารนครหลวงไทย	จำกัด	(มหาชน)”)	
บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	
บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	
บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จำกัด	
บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด	
บริษัท	ธนชาตแมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	
บริษัท	ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา	จำกัด	
บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	
บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จำกัด	
บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จำกัด	(มหาชน) 
 
บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาต	ถือหุ้นโดยอ้อม 
บริษัท	เนชั่นแนล	ลีซซิ่ง	จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์	นครหลวงไทย	จำกัด		
(จำหน่ายเงินลงทุนในเดือนสิงหาคม	2554)	
บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	นครหลวงไทย	จำกัด	
(จำหน่ายเงินลงทุนในเดือนพฤษภาคม	2554)	
บริษัท	สคิบ	เซอร์วิส	จำกัด 

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ			 (1)	รายได้สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต	

	 	 (2)	ไม่รวมค่าใช้จ่าย	ในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 
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	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ธนาคารสำหรบัป	ี2554	จำนวน	7,671	ลา้นบาท	ลดลง	1,105	ลา้นบาท 
หรือร้อยละ	12.60	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 โดยปัจจัยสำคัญในการ
สร้างผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	
 
	 •	 การขยายตัวของสินเชื่อร้อยละ 4.7 จากสิ้นปี 2553   
โดยเฉพาะสินเชื่อจากธุรกิจเช่าซื้อมีการขยายตัวถึงร้อยละ	19.5	 จาก
สิ้นปีที่ผ่านมา	 และยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อ
เช่าซื้อ	แม้ว่าจะได้รับผลกระทบบางส่วนจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายก็ตาม	 โดยมียอดคงค้างทั้งสิ้นจำนวน	286,361		 
ล้านบาท	 สำหรับสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ต่อปริมาณการ
จำหน่ายรถใหม่	(Penetration	Rate)	ในปี	2554	เท่ากับร้อยละ	19.1	
นอกจากนั้น	 ผลจากการควบรวมธนาคารนครหลวงไทย	 ทำให้
สัดส่วนสินเชื่อของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีขึ้น	โดยสัดส่วนสินเชื่อ
รายยอ่ยตอ่สนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
อยู่ที่ร้อยละ	62	:	38				
	 •	 ด้านเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินลดลงร้อยละ 2.6 จากสิ้นปี 
2553	 โดยในระหว่างปีได้มีการปรับกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์และ
อัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	
รวมทั้งภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ	โดยสัดส่วนเงินฝากประเภทกระแส
รายวันและเงินฝากประเภทออมทรัพย์	 (CASA)	 ต่อเงินฝากรวม	 
ตั๋วแลกเงินเท่ากับร้อยละ	26.9		
	 •	 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) อยู่ที่ร้อยละ 
2.9	 ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ	3.3	 โดยมีอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	(Yield	on	earning	assets)	 เพิ่มขึ้น
ตามการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นร้อยละ	5.5	 จากปี	 
ทีผ่า่นมาทีร่อ้ยละ	5.1	แมว้า่ในไตรมาสสดุทา้ยของป	ีธนาคารธนชาต
และบริษัทย่อยได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยบางส่วนจากลูกค้าที่ได้รับ	 
ผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยั	 โดยคาดวา่รายไดด้งักลา่วจะกลบัมา
รบัรู้ได้ในไตรมาสถดัไป	อยา่งไรกต็าม	จากการรวมผลการดำเนนิงาน
ของ	 บมจ.	 ราชธานี	 ลิสซิ่ง	 โดยรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น		 
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื่อ	 (Yield	on	 loan)	 ใน
ไตรมาสสุดท้ายปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 สำหรับต้นทุนทางการเงิน	
(Cost	of	 fund)	 เพิ่มขึ้นเช่นกัน	 เป็นร้อยละ	2.6	 จากปีที่ผ่านมา	 
ที่ร้อยละ	1.8	 ซึ่งเป็นผลจากทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาด	
รวมทั้งแรงกดดันจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น	
	 •	 การบรหิารจดัการสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	 โดยคา่ใชจ้า่ยหนีส้ญู
ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ	0.4	 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ	0.3		 
ในปีที่ผ่านมา	 แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายธนาคารธนชาตจะได้รับ	 
ผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยักต็าม	นอกจากนี	้ผลจากการที	่TS	AMC 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตมีการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ	 
อย่างใกล้ชิดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้	 และรับชำระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่	 ส่งผลให้สามารถ
ลดภาระการตั้งสำรองและสินเชื่อด้อยคุณภาพมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น	
โดย	ณ	สิน้ป	ี2554	ธนาคารธนชาตและบรษิทัยอ่ยมสีนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ
จำนวน	37,677	ล้านบาท	เป็นอัตราส่วนต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(Gross	
NPL	to	total	loan)	เท่ากับร้อยละ	5.6				
	 •	 การขยายตัวจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 ได้แก่	 รายได้	 
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ		 
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย	 รายได้เงินปันผล	 รายได้จากการรับประกันภัย/

ประกันชีวิตสุทธิ	 โดยอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จาก
การดำเนินงานสุทธิอยู่ที่ร้อยละ	30.2	
	 •	 การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ 
อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
อยู่ที่ร้อยละ	62.5	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ	51.5	 ส่วนใหญ่	 
ได้รับผลกระทบจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง	 รวมทั้ง	 
มีค่าใช้จ่ายจากการควบรวมกิจการ	 (Integration	Cost)	 อันได้แก่		 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ	 การเปลี่ยนรูปลักษณ์
สาขา	 การดูแลและฝึกอบรมพนักงาน	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายโครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นต้น		
	 •	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 
มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	2554	 เป็นจำนวน	2,948	
ล้านบาท	คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ	27.7	ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ	33.2	 ทั้งนี้	 เป็นผลจากไตรมาสที่	2	 มีการโอนขายสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ	(NPA)	 มายัง	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	 จำกัด	
รวมทัง้ในไตรมาสที	่3	 ไดม้กีารจำหนา่ยเงนิลงทนุในบรษิทัหลกัทรพัย์
นครหลวงไทย	จำกัด	ส่งผลให้สามารถใช้สำรองด้อยค่าจากสินทรัพย์
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี			
 •	 ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ	ธนาคารธนชาตมเีงนิกองทนุ	 
รวมทั้งสิ้น	91,093	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	 จำนวน	
61,638	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	2	จำนวน	29,455	ล้านบาท	
โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ	13.7	ทั้งนี้		 
การคำนวณเงินกองทุนดังกล่าวได้หักค่าความนิยมจากการเข้าซื้อหุ้น
ธนาคารนครหลวงไทย	 จำนวน	15,740	 ล้านบาท	 และรวมหุ้นกู้	 
ดอ้ยสทิธทิีร่บัโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจำนวน	10,000	ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 ที่ให้
รวมรายการดงักลา่วเมือ่การรวมกจิการเสรจ็สิน้	(วนัที	่1	ตลุาคม	2554) 
 
 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
 
	 ในปี	2554	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิจำนวน	24,416	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,201	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
5.18	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ธุรกิจทั้งของธนาคารธนชาต	และธนาคารนครหลวงไทย	โดยมีรายได้
ดอกเบี้ยจำนวน	44,214	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	9,432	 ล้านบาท	 หรือ	 
ร้อยละ	27.12	 ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจำนวน	19,797	 ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	8,232	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	71.18	 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ย	(Interest	Spread)	ในปี	2554	อยู่ที่ร้อยละ	2.92	ลดลงจาก
ปีก่อนที่ร้อยละ	3.32	
 
 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 
  
	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ	รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	และรายได้
จากการดำเนินงานอื่น	 ๆ	 มีจำนวน	10,595	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 
ปีก่อน	1,137	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.03	รายละเอียดดังนี้	
 
	 •	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
	 	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิจำนวน	3,358	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	508	 ล้านบาท	 หรือ	 
ร้อยละ	17.82	จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งจากกลุ่มธนชาต	
และธนาคารนครหลวงไทย	 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
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จำนวน	3,858	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	489	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	14.52	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจำนวน	500	 ล้านบาท		 
ลดลง	19	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.60		
 
	 •	 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ 
	 	 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	 จากธุรกรรมเพื่อค้าและจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 กำไร	
(ขาดทุน)สุทธิ	 จากเงินลงทุน	 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 รายได้จากเงินปันผล	 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์	รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตและรายได้อื่น	โดยในปี	2554	มีรายได้จากการดำเนินงานอื่น	ๆ	(สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายจากการ
รับประกันภัย/ประกันชีวิต)	จำนวน	7,237	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน	630	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.54	ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ
กำไรจากเงินลงทุน	 จำนวน	398	 ล้านบาท	 กำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศจำนวน	321	 ล้านบาท	 และรายได้
เงินปันผล	 จำนวน	246	 ล้านบาท	 ซึ่งรายการสำคัญเป็นเงินปันผลที่ธนาคารนครหลวงไทยได้รับจากกองทุนวายุภักษ์	 ขณะที่รายได้สุทธิจากการ
รับประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง	จำนวน	225	ล้านบาท		
 
 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 
  
	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น	ๆ	(ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต)	จำนวน	21,877	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	5,054	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	30.04	 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน	 และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการ	
(Integration	Cost)	 กับธนาคารนครหลวงไทย	 ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม	 ที่หักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/
ประกันชีวิต	(Cost	to	income	ratio)	ในปี	2554	อยู่ที่ร้อยละ	62.5		
 
 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
  
	 ในปี	2554	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญ	 และขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน	2,504	 ล้านบาท		 
เพิ่มขึ้น	 355	 ล้านบาท	 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	 (Provision	 to	 total	 loan)	 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ	 0.39		 
จากร้อยละ	0.35	จากปีที่ผ่านมา	โดยมีสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพร้อยละ	69.75	และสำรองต่อสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ร้อยละ	104.27	

เปลี่ยนแปลงจากปี 255331 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสด		 	 	 16,006	 15,298	 708	 			4.63
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 63,201	 85,060	 (21,859)	 			(25.70)
เงินลงทุนสุทธิ	 148,345	 140,022	 8,323	 				5.95
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	 609,903	 581,525	 28,378	 	4.88
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 6,762	 7,851	 (1,089)	 (13.87)
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ	 8,759	 8,986	 (227)	 (2.53)
ค่าความนิยม	 15,750	 15,750	 0	 0.00
สินทรัพย์อื่น	 17,334	 18,711	 (1,377)	 (7.36)

รวมสินทรัพย์ 886,060 873,203 12,857 1.48

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)	

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 จำนวน	886,060	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2553	 จำนวน	
12,857	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	1.47	 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน	28,378	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	4.88		 
โดยสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	อยู่ที่ร้อยละ	62	:	38	
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 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 เท่ากับ	810,526	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2553	 จำนวน	
9,717	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.22	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	
 
	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน	254,297	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	79,348	ล้านบาท	หรือร้อยละ	45.36	จากสิ้นปี	2553	ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นจากตั๋วแลกเงิน	 เพื่อรองรับการค้ำประกันเงินฝากที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2554	 รวมทั้งการเพิ่มทางเลือก	 
ในการออมให้แก่ลูกค้าซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง	ขณะที่เงินฝากลดลงจำนวน	96,617	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.14	จากสิ้นปี	2553	
	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน	60,151	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	19,606	ล้านบาท	
 
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 มีจำนวน	74,848	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำนวน	2,665		 
ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.70	จากสิ้นปี	2553	ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานในปี	2554			
 
 การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
 
	 ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	 และ
ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะดำรงอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้สูงกว่าเกณฑ์ที่	 ธปท.	 กำหนด	
โดย	 ธปท.	 ได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่าร้อยละ	8.50	 โดยมีอัตราส่วนเงิน
กองทุนชั้นที่	1	ต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังจัดสรรกำไรของธนาคารธนชาตไม่ต่ำกว่าร้อยละ	4.25	
  
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น	91,093	 ล้านบาท	 แบ่งออกได้เป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	 จำนวน	
61,638	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	2	จำนวน	29,455	ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ	13.72	ลดลงจาก
สิ้นปี	2553	ที่ร้อยละ	14.75	โดยแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	ร้อยละ	9.28	ลดลงจากสิ้นปี	2553	ที่ร้อยละ	11.71	เป็นผลจากการหักค่าความนิยม
จากการเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย	จำนวน	15,740	ล้านบาท	สำหรับเงินกองทุนชั้นที่	2	ร้อยละ	4.44	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	ที่ร้อยละ	3.04	
เนื่องจากการรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจำนวน	10,000	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผันจากธนาคาร	 
แห่งประเทศไทย	ที่ให้รวมรายการดังกล่าวเมื่อการรวมกิจการเสร็จสิ้น	(วันที่	1	ตุลาคม	2554)		
 
	 อย่างไรก็ตาม	 อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่	 ธปท.	 กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงอัตราส่วน	 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ	8.50	โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงดังนี้	
 
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
 

เปลี่ยนแปลงจากปี 255331 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2553 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินฝาก		 	 436,040	 532,656	 (96,617)	 (18.14)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 60,151	 40,545	 19,606	 48.36
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 2,131	 3,127	 (996)	 (31.86)
ตามสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 254,297	 174,949	 79,348	 45.36
ประมาณการหนี้สิน	 2,824	 900	 1,924	 213.84
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต	 36,154	 29,774	 6,380	 21.43
หนี้สินอื่น		 18,931	 18,859	 71	 0.38

รวมหนี้สิน 810,526 800,809 9,717 1.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 74,848 72,183 2,665 3.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 685	 211	 475	 255.49

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 886,060 873,203 12,857 1.48

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)	

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่	1	 61,638	 9.28	 71,335	 11.71
เงินกองทุนทั้งหมด	 91,093	 13.72	 89,898	 14.75	

หนี้สินรวม

(หน่วย:	ล้านบาท)	



34          รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
	 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน	 บริษัทหลักทรัพย์	 ธนชาต	
จำกัด	 (มหาชน)	 “บล.	 ธนชาต”	 สำหรับปี	2554	 เท่ากับ	2,266		 
ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนที่	 2,305	 ล้านบาท	 และมีส่วนแบ่ง	 
การตลาดร้อยละ	4.43	เป็นอันดับที่	10	ของอุตสาหกรรม	โดยมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์	 แบ่งเป็น	 ลูกค้ารายย่อยร้อยละ	77.4	 ลูกค้า	 
ต่างประเทศร้อยละ	1.6	และลูกค้าสถาบันการเงินร้อยละ	21.0	
 
 บล.	 ธนชาต	 มีกำไรสุทธิสำหรับปี	 2554	 จำนวน	293		 
ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจำนวน	98	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	25.0	
โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.7	 จากค่านายหน้าสัญญาซื้อขาย	 
ลว่งหนา้เพิม่ขึน้	52	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	115.5	ดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มื
เพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	51	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	75.1	 รวมทั้ง	 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น	35.7	ล้านบาท	ในขณะที่รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงร้อยละ	27.1	 สำหรับค่าใช้จ่ายรวม	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.6	
  
	 บล.ธนชาต	 มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เทา่กบัรอ้ยละ	149.1	ซึง่สงูกวา่เกณฑข์ัน้ตำ่ทีส่ำนกังานคณะกรรมการ
กำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(สำนกังาน	ก.ล.ต.)	ไดก้ำหนดไว ้
คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ	7.0	
  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
  
	 ณ	 สิ้นปี	2554	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ธนชาต	
จำกัด	 “บลจ.	 ธนชาต”	 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม	 (Asset		 
under	Management)	 จำนวน	96,351	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	
2553	 จำนวน	2,795	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	3.0	 ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึ้นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ	76.7	ในขณะที่กองทุนรวม
มีการขยายตัวลดลงร้อยละ	1.8	 และกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.6	 สำหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้	 
การบรหิาร	แบง่เปน็สดัสว่นของกองทนุรวมรอ้ยละ	81.3	กองทนุสำรอง
เลี้ยงชีพร้อยละ	9.2	และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ	9.4	
  
	 สำหรับผลการดำเนินงานปี	2554	บลจ.	ธนชาต	มีกำไรสุทธิ
จำนวน	89	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	42	ล้านบาท	หรือร้อยละ	32.2	
ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนลดลง	35.97	
ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	8.49	อยา่งไรกต็าม	บลจ.	ธนชาต	ไดม้แีนวทาง
ในการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสอดคล้องกับภาวะตลาดและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย	 	 	
 
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
  
	 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2554	 บริษัท	 ธนชาต
ประกันภัย	 จำกัด	 “ธนชาตประกันภัย”	มีรายได้จากการรับประกันภัย
เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีการขยายงานในทุก	 ๆ	 ช่องทาง	 ตลอดจน	 
มีการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้	 
ธนชาตประกันภัยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน	435.88		 
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	83.74	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	23.8	 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	 อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ระดับ	 
ร้อยละ	 505	 สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม	 
การประกอบธุรกิจประกันภัย	“คปภ.”	กำหนดที่ร้อยละ	125	 	

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
  
	 บริษัท	 ธนชาตประกันชีวิต	 จำกัด	 “ธนชาตประกันชีวิต”	 
มกีำไรสทุธสิำหรบัไตรมาสที	่4	ป	ี2554	จำนวน	150	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน	6	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	4.0	
ส่วนใหญ่เกิดรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	72	 ล้านบาท	 ในขณะที่
กำไรจากการรับประกันภัยใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	
  
	 ธนชาตประกันชีวิต	มีกำไรสุทธิสำหรับปี	2554	จำนวน	770	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน	82	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	12	
โดยธนชาตประกันชีวิตมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากฐาน
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	 รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน	202	 ล้านบาท	
หรือร้อยละ	30	 ทั้งนี้	 กำไรจากการรับประกันภัยใกล้เคียงกับปีก่อน	
โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามกรอบการดำรงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยง	(CAR)	 อยู่ที่ร้อยละ	278	 สูงกว่าเกณฑ์
ที่	คปภ.	กำหนดที่ร้อยละ	125	
  
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด  
  
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	จำกัด	 “บบส.	ทีเอส” ได้จัด	 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	2554	 และในระหว่างเดือนพฤษภาคม	
2554	 ได้เริ่มรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทย
ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (Non-Performing	Loans:	NPLs)	
และทรัพย์สินรอการขาย	(Non-Performing	Asset:	NPA)	 สำหรับ	 
ปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2554	บบส.	ทเีอส	มสีนิทรพัยร์วม	จำนวน 
12,267	 ล้านบาท	 มีกำไรสุทธิตั้งแต่เริ่มดำเนินการกิจการจนถึง	 
สิ้นเดือนธันวาคม	2554	จำนวน	180	ล้านบาท	 โดยรายได้ส่วนใหญ่
เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ	 จำนวน	259	 ล้านบาท	 และโอนกลับ	 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 จำนวน	282	 ล้านบาท	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	
จำนวน	33	 ล้านบาท	 ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย	
จำนวน	12	ลา้นบาท	สว่นคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยดอกเบีย้จา่ย	จำนวน	
85	ลา้นบาท	และคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงาน	จำนวน	95	ลา้นบาท 
 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
 
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด	 “บบส.		 
เอ็น	เอฟ	เอส”	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	มีกำไรสุทธิ	
จำนวน	446	 ล้านบาท	 โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้	 
สินเชื่อ	220	ล้านบาท	และโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า	และค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ	 จำนวน	251	 ล้านบาท	 กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย		
88	ล้านบาท	ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายลดลงเป็น	42	
ล้านบาท	 ส่วนค่าใช้จ่ายประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย	 72	 ล้านบาท		
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	69	ล้านบาท		
 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด 
 
	 บรษิทับรหิารสนิทรพัย	์แมก๊ซ	์จำกดั	“บบส.	แมก๊ซ”์	สำหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2554	 มีกำไรสุทธิ	120	 ล้านบาท	 โดยมี
รายได้รวม	184	 ล้านบาท	 โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้
สินเชื่อ	104	ล้านบาท	รายได้จากทรัพย์สินรอการขาย	54	ล้านบาท	
และรายได้อื่น	9	ล้านบาท	มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	25	ล้านบาท	
และในปี	 2554	 บบส.	 แม๊กซ์	 มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จำนวน	314.60	ล้านบาท	หรือ	5.50	บาทต่อหุ้น	
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ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาต จัดแบ่งประเภท
การประกอบธุรกิจ ออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์   
ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจ  
การพัฒนาฝึกอบรม ที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดำเนินงานอย่างชัดเจน และดำเนินธุรกิจ
อย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคาร  
ธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เป็นหลักตามแนวทางส่งเสริมของทางการที่กำกับดูแล โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละ
บริษัทได้ ดังนี้ 
 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต      

ก)บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินได้แก่
 
 1.	 บริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	(มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ธนชาต 
 2.	 ธนาคารธนชาต	 จำกัด	(มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” อนุญาต เช่น   
การเป็นนายหน้าประกันภัย การเป็นนายหน้าประกันชีวิต ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุน 
 3.	 บริษัทหลักทรัพย์	 ธนชาต	 จำกัด	(มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License) 
ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม   
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการเงินร่วมลงทุน และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
แบบ ส-1 นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 4.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ธนชาต	 จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารธนชาต (ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75) กับธนาคาร
ออมสิน (ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกอบ
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการคำแนะนำได้อย่างครบวงจร 
 5.	 บริษัท	 ธนชาตประกันภัย	 จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์   
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 6.	 บริษัท	 ธนชาตประกันชีวิต	 จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ   
ตามลักษณะของลูกค้า ได้แก่ การประกันสามัญรายบุคคล และการประกันกลุ่ม  
 7.	 บริษัท	 ประกันชีวิตนครหลวงไทย	 จำกัด ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็น  
หลักประกันในการออมเงิน ให้ความคุ้มครองในชีวิตและสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลักต่างจากบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
 8.	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
 9.	 บริษัท	 ราชธานี	 ลิสซิ่ง	 จำกัด	(มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์เฉพาะกลุ่ม เช่น รถบรรทุก รถขนส่งผู้โดยสาร รถอุปกรณ์หนัก รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
 10.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์  
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตมาบริหาร 
 11.	 บรษิทับรหิารสนิทรพัย	์แมก๊ซ	์จำกดั ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย ์ โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
ของสถาบันการเงินมาบริหาร  
 12.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคาร
นครหลวงไทย และธนาคารธนชาตมาบริหาร  
 
ข)บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนได้แก่
 
 1.	 บรษิทั	ธนชาตกฎหมายและประเมนิราคา	จำกดั ใหบ้รกิารงานทีป่รกึษากฎหมาย งานนติกิรรมสญัญา งานฟอ้งคดแีละบงัคบัคด ีและ
งานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกัน (ในระหว่างปี 2553 ได้โอนงานกลับมายังธนาคารธนชาตและอยู่ระหว่างการชำระบัญชีบริษัทดังกล่าว) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 2.	บริษัท	ธนชาตแมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ 
 3.	บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จำกัด ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธนชาต  
 4.	บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จำกัด ให้บริการติดตามลูกค้าเช่าซื้อของกลุ่มธนชาต ให้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย
ต่าง ๆ รวมถึงการเป็นนายหน้าสำหรับประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
 5.	บริษัท	 สคิบ	 เซอร์วิส	 จำกัด ประกอบธุรกิจด้านงานบริการต่าง ๆ ให้แก่บริษัทในกลุ่มธนชาต อาทิ บริการทำความสะอาด   
รักษาความปลอดภัย รับ-ส่งเอกสาร ให้เช่ารถ เป็นต้น 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ Scotia Netherlands Holding B.V.ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต
 
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์
 เอ็น เอฟ เอส จำกัด

ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท เนชั่นแนล ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ธนชาตกฎหมายและ
ประเมินราคา จำกัด

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง 
แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด

83.44%

100.00%

50.96%

49.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

100.00%

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

100.00%

100.00%

65.18%

75.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

หมายเหตุ 1. ร้อยละการถือหุ้นแสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 2. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด อยู่ระหว่างการชำระบัญชี 

 3. Scotia Netherlands Holding B.V. รับโอนหุ้นสามัญธนาคารธนชาตที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียถืออยู่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

100.00%

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด
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นโยบายการแบง่การดำเนนิงานของบรษิทัในกลุม่ธนชาต
 
 บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต   
ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับที่มีอำนาจควบคุม
กิจการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยมี
แนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ดังนี้ 
 
นโยบายการประกอบธุรกิจ
 
 บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผู้กำหนดนโยบายหลัก  
ในการดำเนนิธรุกจิของกลุม่ธนชาตเปน็ประจำทกุป ีและจดัใหบ้รษิทัลกู
ทุกบริษัทจัดทำแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอให้
บริษัทแม่พิจารณาว่า มีแนวทางดำเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลัก
ในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และ  
ปรับแผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
การแข่งขันของธุรกิจ 

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก
 
 บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทลูกได้อย่างใกล้ชิด และจัดให้กรรมการผู้จัดการบริษัทลูก
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการธนาคารธนชาต และคณะกรรมการบรษิทัฯ  

การรวมศูนย์งานสนับสนุน
 
 เป็นการรวมงานสนับสนุนที่แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาตต้อง
ใช้บริการไว้ ณ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แล้วให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม
ธนชาตทั้งหมด เพื่อเป็นการจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตรา
พนักงาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมศูนย์งานสนับสนุนในกลุ่มธนชาต 
เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพัฒนาระบบงาน
และระเบียบคำสั่ง งานตรวจสอบภายใน งานกำกับกฎระเบียบและ  
ขอ้บงัคบั งานปฏบิตักิาร งานควบคมุธรุกจิ งานบรกิารอเิลก็ทรอนกิส ์
งานธุรการและจัดซื้อทรัพย์สิน งานกฎหมายและประเมินราคา   
งานติดตามหนี้รายย่อยและงานตัวแทนเรียกเก็บหนี้ 
 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการบริษัทแม่และ
บริษัทในกลุ่มธนชาต
 
 กลุม่ธนชาตใหค้วามสำคญัดา้นการควบคมุภายในเปน็อยา่งยิง่ 
โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพออย่างเหมาะสม   
โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน 
รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มี
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการสอบทานรายการอย่าง

เหมาะสม (Check & Balance) และจัดให้มีประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ดำเนินการและ  
การปฏิบัติที่สำคัญ เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา  
ทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา โดยมีหน่วยงานกลางที่ธนาคารธนชาต  
เป็นหน่วยงานในการพิจารณาจัดทำและเสนอประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
การปฏิบัติของทุกบริษัทในกลุ่มธนชาต   
 
 ด้านการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเป็น
ทีมงานที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต  
ทุกบริษัท ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ระบบงานที่กำหนด 
การตรวจสอบความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอ
ข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
หน่วยงานกำกับกฎระเบียบ (Compliance) เป็นหน่วยงานติดตาม
ศึกษากฎหมาย ประกาศคำสั่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ  
การปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุ่มดำเนินการอยู ่ เผยแพร่ให้พนักงาน
ทำความเข้าใจ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่มธนชาต มีการ
ประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ทางการประกาศกำหนด 
 
 การกำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของ
แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่  
กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการของ
แต่ละบริษัท เพื่อให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ  
การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานให้มีรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้อง 
 
 ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทแม่
และบริษัทในกลุ่มให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในระดับ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดโครงสร้างให้มีการ
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการอิสระกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจน
กำหนดขอบเขตหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการ
ประกาศกำหนด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณ ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ในกลุ่มธนชาตถือปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และไม่ทำการที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
 บริษัทฯ มีระบบการดูแลให้บริษัทในกลุ่มธนชาต มีการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้
มีการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
แนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ ของบริษัท
ในกลุ่มธนชาตที่อาจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการ
จากบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินได้จัดทำตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยทีม่นียัสำคญัจากงบการเงนิรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 - 2554 มดีงันี้ 

ปี 2554 ปี 2553

จำนวน จำนวนร้อยละ ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย        
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,237  3.97  1,057  2.28 
 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 86  0.15  90  0.19 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,143  7.35  3,666  7.90 
 เงินให้สินเชื่อ 20,942  37.17  14,952  32.21 
 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 17,011  30.19  15,262  32.87 

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 44,419		 78.83		 35,027		 75.45 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย        
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 3,873 6.87  3,402 7.33
 กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 891  1.58  571  1.23 
 กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,139  2.02  523  1.13 
 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 258  0.46  369  0.79 
 กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 47  0.08  663  1.43 
 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต-สุทธิ 2,127  3.78  2,351  5.06 
 รายได้เงินปันผล 755  1.34  492  1.06 
 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ 2,841 5.04 3,029 6.52

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 11,931		 21.17		 11,400		 24.55	

รวมรายได้	 56,350		 100.00		 46,427		 100.00	

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง การจัดทำและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้ง 
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

(หน่วย: ล้านบาท) 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย(ต่อ)

ปี 2552

จำนวน ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล    
 เงินให้สินเชื่อ 4,146 13.00
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,064 3.34
 การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน 15,241 47.79 
 เงินลงทุน 1,661 5.21 

รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 22,112	 69.34	

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย    
 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 885 2.77 
 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 2,722 8.54 
 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 257 0.81 
 ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,189 6.87
 กำไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 148 0.46 
 กำไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 312 0.98 
 กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้ 326 1.02
 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,932 6.06 
 รายได้อื่น 1,006 3.15 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย		 9,777	 30.66	

รวมรายได้	 31,889	 100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
 
นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต
 
 ในปี 2554 กลุ่มธนชาตได้กำหนดทิศทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Direction) เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจร (Fully   
Integrated Financial Services Group) ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงิน  
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้กลุ่มธนชาตสามารถบรรลุทิศทางกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้ กลุ่มธนชาตจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ตั้งอยู่บน  
รากฐานของการให้บริการทางการเงินครบวงจร ดังนี้ “การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ  
ทางดา้นการบรกิารและการพฒันาผลติภณัฑ ์ เพือ่ทีจ่ะสามารถตอบสนองทกุความตอ้งการทางการเงนิของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ภายใตค้วามรว่มมอื
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกหน่วยงาน” 
 
 โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ถูกสร้างขึ้นจาก 3 แนวคิดหลัก คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking)   
และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม (Customer Centric) ตลอดจน
การร่วมมือและร่วมใจกันของทุกหน่วยงานเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า (Synergy) 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
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 นอกจากนี้ ความพยายามและความสำเร็จภายใต้ 3 แนวคิด
หลักนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้กลุ่มธนชาตเป็นสถาบันการเงินครบวงจร  
ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการที่จะ
ทำให้กลุ่มธนชาตเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศได้ในอีก 3 ถึง 5 ปี
ข้างหน้า 
 
 จากเป้าหมายของการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจร 
กลุ่มธนชาตมีเป้าหมายที่จะเป็น 1 ใน 5 ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ
ของประเทศ หลังการรวมกิจการส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีขนาด
สนิทรพัยท์ีเ่หมาะสมตอ่การแขง่ขนัทางธรุกจิ สามารถกระจายความเสีย่ง
ขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นการสร้าง  
ทางเลือกแก่ลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญ
ของสโกเทียแบงก์ในการนำระบบงานด้าน Customer Experience 
Management, Sale and Service Model ซึ่งทำให้กลุ่มธนชาต
สามารถที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการนำเสนอบริการ
ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่าง
ครบวงจร และเป็นการสร้างผลการดำเนินงานทางการเงินในระดับ
เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของธุรกิจอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 
นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังเพิ่มการให้ความสำคัญกับการกระจาย
แหลง่ทีม่าของรายได้ใหม้คีวามสมดลุระหวา่งรายไดจ้ากอตัราดอกเบีย้ 
(Interest Income) และรายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee-based 
Income) โดยการสนับสนุนธุรกรรมค่าธรรมเนียมของธนาคารธนชาต
และการ Cross-selling ซึ่งเป้าหมายของความสำเร็จดังกล่าว  
ได้ทำการสื่อสารต่อพนักงานทั้งองค์กร ในปี 2554 กลุ่มธนชาต  
ได้กำหนดความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ (Strategic Intents) 6 ประการ 
ดังนี้ 
 1. เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของเรามีประสบการณ์  
ที่ เหนือกว่า ด้วยการนำเสนอบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองทุก  
ความต้องการทางการเงินของลูกค้า (We intend to provide   
our customer with a superior experience by offer ing   
the best service and a total financial solution to their unique needs) 
 2. เรามีความมุ่งมั่นที่จะครองความเป็นผู้นำตลาดเช่าซื้อ
รถยนต์ (We intend to be the dominant market leader for Hire 
Purchase Business) 
 3. เรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายส่วนครองตลาดสินเชื่อบ้าน  
ให้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ (We 
intend to aggressively grow the housing loan portfolio to be   
the top-three in market share of Commercial Banking Industry) 
 4. เรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่   
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม   
(We intend to grow the loan portfolio (corporate and SME) 
higher than industry average) 
 5. เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมให้
เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (We intend to increase the   
fee-based income proportion to be on par with industrial 
average) 
 6. เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการและเพิ่ม
ประสิทธิผลของงานสนับสนุน โดยการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (We intend to enhance our service and support 
productivity with cost effectiveness) 

 ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ (Strategic Intents) ได้ถูกสื่อสารสู่
พนกังานทกุระดบัเพือ่ใหพ้นกังานทกุคน ทกุหนว่ยธรุกจิ มคีวามมุง่มัน่
เดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางกลยุทธ์ของ
กลุ่มธนชาตที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางกลยุทธ์
และช่วยให้กลยุทธ์องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ รวมถึง
สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มธนชาตจึงได้กำหนดแผน
ปฏิบัติการ CEO’s Six-point Agenda ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้
เป้าหมายที่วางไว้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
  
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
  
 ธนาคารธนชาต ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม  
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย การเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
รวมถึงธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุนและธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า  
หลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ เป็นหน่วยลงทุน   
การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนส่วนบุคคล การค้าและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารแห่งหนี้ การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ  
การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในธุรกรรมที่เกี่ยวกับทองคำ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 676 
สาขา (ไมร่วมสำนกัตน้สน ซึง่เปน็สำนกังานใหญ)่ สำนกังานแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศของธนาคาร มีจำนวน 79 แห่ง แบ่งเป็น
สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินภายในที่ทำการสาขา หรือ Booth in 
Branch จำนวน 35 แห่ง และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินภายนอก
ที่ทำการสาขา หรือ Stand Alone จำนวน 43 แห่ง และสำนักงาน
แลกเปลี่ยนเงินเคลื่อนที่ หรือรถ Mobile จำนวน 1 แห่ง หรือ 1 คัน 
เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) 
จำนวนกว่า 2,100 เครื่อง เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit 
Machine) จำนวนกว่า 60 เครื่อง และเครื่องบันทึกรายการสมุด  
คูฝ่ากอตัโนมตั ิ(Passbook Update Machine) จำนวนกวา่ 130 เครือ่ง 
 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
 
 ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดี  
ยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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กลุ่มที่	1	
บริการด้านเงินฝาก	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่	2		
บริการด้านเงิน	
ให้สินเชื่อ	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้า  
ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แบ่ง
บริการด้านเงินฝากออกเป็น 4 ประเภท คือ   
เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit) เงินฝาก
ประจำ (Fixed Deposit) เงินฝากกระแสรายวัน 
(Current Deposit) และเงินฝากเงินตรา  
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.	 สินเชื่อบุคคล ได้แก่ บริการสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ธนชาต 
Home Loan บริการสินเชื่ออเนกประสงค์   
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เคหะทวีสุข (Home 
Cash) และเคหะเพิ่มค่า (Mortgage Cash) 
บริการสินเชื่อ เพื่อการศึกษา ภายใต้ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ “Scholar Loan” บริการสินเชื่อ
สารพัดนึก เป็นวงเงินกู้เพิ่มแก่ลูกค้าเช่าซื้อ
รถยนต์ของธนาคารธนชาตที่มีประวัติการ  
ผ่อนชำระดี บริการบัตรเครดิต นำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ “บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ
วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด” โดยเน้นการบริการให้แก่
กลุ่มลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติดี และกลุ่มลูกค้า
เงินฝาก 

 
2.	 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์ 
บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
รถยนต์ที่มีความต้องการวงเงินกู้ ประเภท
วงเงินกู้ระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่องในกิจการ และวงเงินกู้
ระยะยาวเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ หรือลด
ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการ
เงินด้านอื่น ๆ เช่น ค้ำประกัน/อาวัล และ
วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
เป็นต้น 

 
 

ในปี 2554 ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย  
มีกำหนดการรวมกิจการให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดยจะ
ต้องรวมฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเงินฝากเข้าเป็นระบบเดียวกัน 
เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคาร ได้อย่างสมบูรณ์
หลังรวมกิจการ ดังนั้น ทรัพยากรทั้งหมดจึงถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการ
รวมกิจการได้เสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนด ธนาคารจึงไม่ได้มีการนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ดอกเบี้ย
ที่เป็นทิศทางขาขึ้น ทำให้ธนาคารปรับกลยุทธ์โดย 

1. เน้นการขยายฐานลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่ม
มากขึ้น 

2. ขยายฐานลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน 
โดยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ คือ เงินฝาก “ออมทรัพย์
ธุรกิจเพิ่มค่า” ที่สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น 

 
ผลสำเร็จในการรวมกิจการส่งผลให้ธนาคารสามารถให้บริการ

ลูกค้าเงินฝากทั้งของธนาคารนครหลวงไทยเดิม และลูกค้าธนาคาร
ธนชาตกว่า 3 ล้านราย ผ่านสาขา 676 สาขาทั่วประเทศได้ โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ 

 
ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

และนำเสนอบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะ  
การแขง่ขนั โดยมสีายงาน Retail Banking เปน็หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย โดยมี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้าน 
ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลโดยใช้บ้านเป็น
หลักประกัน ลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และลูกค้า  
ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารธนชาต
จัดให้มีช่องทางการให้บริการสินเชื่อบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ทีมขาย
ลูกค้าผู้บริโภค ดูแลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ในแผนธุรกิจ และเครือข่ายสาขาเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์  
สินเชื่อบุคคลหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แก่ลูกค้า 

 
 
มุ่งเน้นบริการด้านสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กับรถยนต์ โดยกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างทีมงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทีมการตลาด เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ธนาคาร  
ธนชาตมีฐานข้อมูล และความได้เปรียบด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม  
ผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
โดยบริการให้คำปรึกษาการวางแผนธุรกิจและการเงินกับลูกค้าควบคู่
กันไป เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
ที่รวมบริการทางการเงินอื่น ๆ ให้ลูกค้าได้รับวงเงินและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ตรงกับความต้องการและโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
กบัการดำเนนิธรุกจิ กระจายอำนาจในการอนมุตั ิ โดยใชแ้บบพจิารณา
เครดิต (Credit Scoring) เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองและ
พิจารณาอนุมัติสำหรับสินเชื่อที่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาตรฐาน ทั้งนี้ 
มีช่องทางการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ  
ในต่างจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน
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ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน

3.	 สินเชื่อธุรกิจ ในปี 2554 ธนาคาร  
ธนชาตแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ออกเป็น   
2 กลุ่มใหญ่ คือ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
(ยอดขายมากกว่า 600 ล้านบาทต่อปี) และ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ยอดขายน้อยกว่า 600 ล้านบาท  
ต่อปี) 

 
4.	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์

ที่ ให้บริการในปัจจุบัน คือ สินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ใหม่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และ
สินเชื่อ Sale and Lease Back ในชื่อ
ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อรถแลกเงิน” ซึ่งเป็นสินเชื่อ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคที่
ต้องการเงินสด โดยมีจุดขายจากยอดเงิน
อนุมัติที่สูงกว่าสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลและ
อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า รวมทั้งระยะเวลาการ
ผ่อนชำระนานกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป ทำให้  
ผู้บริโภคสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวด  
ที่สอดคล้องกันกับความสามารถในการผ่อน
ชำระ 

 
 
 
5.	 สิน เชื่ อ เพื่ อการค้ าต่ า งประ เทศ 

เป็นการให้บริการครบวงจรในด้านการค้า  
ต่างประเทศ เช่น การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
เพื่อนำเข้าสินค้า (Import L/C issuance) และ
การให้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าแบบทรัสต์รีซีท 
(Trust Receipt) การเป็นตัวแทนในการชำระ
เงินค่าสินค้า ตามเอกสารเรียกเก็บ D/P,   
D/A ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ การให้สินเชื่อ
เพื่อการส่งออกแบบแพคกิ้งเครดิต (Packing 
Credit) การรับซื้อและซื้อลดเอกสารส่งออก 
(Export Bi l l Purchased/Discounted)   
การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก 
(Export Bill for Collection) การออกหนังสือ
ค้ำประกันในประเทศและต่างประเทศ (Letter 
of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการ  
เงินโอนไปต่างประเทศ และการบริการรับ  
เงินโอนจากต่างประเทศ 

 
6.	 บริการสินเชื่อบุคคล การให้บริการ

ด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักประกันประเภท
สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์และ
ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าถึงและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายและ
ครอบคลุมทุกความต้องการ ตามเงื่อนไข  
สินเชื่อที่กำหนด ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2554 ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม
สำหรับลูกค้า SMEs โดยการออกผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าเดิมที่มี
ประวัติการชำระหนี้ที่ดี และออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบ
อุทกภัย สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเน้นการให้สินเชื่อที่ตรงกับ  
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุง
กระบวนการทำงานเพื่อให้มีความกระชับ และคล่องตัวมากขึ้น 
โดยที่ยังต้องมีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี 

 
ธนาคารธนชาตมุง่เนน้การใหบ้รกิารครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

ทั้งผ่านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และสาขาธนาคาร โดยมีนโยบาย
การกำหนดราคาซึ่งคำนึงถึงปัจจัยภายนอก เช่น การแข่งขัน  
ในตลาด และปัจจัยภายใน เช่น ต้นทุนทางการเงิน และความเสี่ยง
จากการให้สินเชื่อ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเสนอเงื่อนไข  
เช่าซื้อที่ตรงต่อความต้องการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และ  
ผู้บริโภคในพื้นที่มากขึ้น นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
ในระดับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ธนาคารธนชาตยังมีนโยบาย  
ส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในระดับ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้านเช่าซื้อรถยนต์และส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านเช่าซื้อ
รถยนต์ ในด้านของช่องทางการจำหน่าย ธนาคารธนชาตได้ให้
บริการสินเชื่อรถแลกเงินผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร เพื่อให้
ความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น 

 
การบริการที่ถูกต้องแม่นยำ สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย 

และค่าธรรมเนียม ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้
บริการด้านธุรกรรมการค้าต่างประเทศ โดยธนาคารธนชาตคำนึงถึง
การตอบสนองความต้องการและการส่งเสริมการทำธุรกรรมของ
ลูกค้าในภาพรวม ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายการขยายฐานลูกค้า 
ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธนาคารธนชาตได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า สินเชื่อเพื่อ
การส่งออก สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่
ลูกค้า รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการค้าต่างประเทศจาก  
ผู้ เชี่ยวชาญ อีกทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้า  
ต่างประเทศให้มีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของ
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  
ที่มีครอบคลุมอยู่ในทุกทวีปเพื่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการจาก
ธนาคารธนชาต 

 
 
 
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ มสิน เชื่ อ รายย่อยที่ ไม่มีหลั กประกัน 

(Unsecured Lending Product) ให้ความสำคัญในการเข้าใจ  
ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เป็นพื้นฐานในการกำหนด
กลยทุธท์างการแขง่ขนั ทัง้ในดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์การนำเสนอ
แคมเปญทางการตลาด ช่องทางการบริการ และวิธีการให้บริการ  
ที่เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยให้
ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Stage) และ  
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-	 สินเชื่อส่วนบุคคล	T-Loan ให้บริการ
สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 
โดยลกูคา้ทำการผอ่นชำระรายเดอืนโดยเทา่ ๆ กนั
ทุกเดือนตามกำหนดระยะเวลา  

-	 สินเชื่อสารพัดนึก ลักษณะเป็น  
สินเชื่ออเนกประสงค์วงเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่
ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาตที่มี
ประวัติการผ่อนชำระดี 

-	 สินเชื่อสำหรับพนักงานในโครงการ
พิเศษ ลักษณะสินเชื่อให้บริการเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทที่ เข้าร่วมโครงการกับทาง
ธนาคารธนชาต 

-	 สินเชื่อ เพื่อการศึกษา	 (Scholar	
Loan) ลักษณะสินเชื่อที่ระบุวัตถุประสงค์
ชัดเจน เพื่อชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่าย  
ในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก 

-	 สินเชื่อบำเหน็จค้ำประกัน เป็น  
สินเชื่ออเนกประสงค์โครงการพิเศษสำหรับ
กลุ่มลูกค้าข้าราชการผู้รับบำนาญรายเดือน
ผ่านกรมบัญชีกลาง 

 
7.	 บริการบัตรสินเชื่อบุคคล	 (FLASH	

Card) ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อหมุนเวียน
ส่วนบุคคลบริการในรูปแบบบัตรสินเชื่อบุคคล 
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “FLASH Card” โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วในการ
เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ทั่วโลก โดย
ลูกค้าสามารถที่จะเลือกจ่ายขั้นต่ำได้ในแต่ละ
รอบบัญชี 

 
8.	 บรกิารบตัรเครดติ ลกัษณะผลติภณัฑ์

เป็นวงเงินสินเชื่อในบัตรที่ใช้ซื้อสินค้า/บริการ
แทนเงินสดหรือสามารถเบิกถอนเงินสดได้ 
ทางธนาคารธนชาตมีบัตรเครดิตร่วมกับ VISA 
และ Master Card เพื่อให้บริการบัตรเครดิต
หลากหลายประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบัติ
ของลกูคา้และความตอ้งการของลกูคา้ทีต่อ้งการ
ใช้บริการบัตรเครดิต ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 

-	 บัตรเครดิตธนชาต	Drive สำหรับ
กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการมีบัตรเครดิต โดยมี
สิทธิประโยชน์หลักในการรับส่วนลดในรูปแบบ
เป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) 
สำหรับการเติมน้ำมัน 

-	 บัตรเครดิตธนชาต	Platinum สำหรับ
ลูกค้าที่ต้องการอภิสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์  
ในรูปแบบของความหรูหรา สะดวกสบาย  
ในฐานะผู้ถือบัตร 

วิธีการดำเนินชีวิต (Life Style) โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย 
สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขจริงไม่ยุ่งยาก และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อการเข้าถึงลูกค้า  
ในฐานะผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน (Everyday Needs) 

 
กลยุทธ์การแข่งขันหลักสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 
1.	 สินเชื่อส่วนบุคคล จัดให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่าง
ชัดเจน โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของลูกค้า 

2.	 บัตรสินเชื่อหมุนเวียน เป็นวงเงินสำรองในการใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลา ซึ่งลูกค้าสามารถเบิกเงิน  
สินเชื่อได้ตามความต้องการจากเครื่อง ATM ทั่วโลก 

3.	 บัตรเครดิต เน้นการใช้ในชีวิตประจำวันที่ลูกค้าผู้ถือบัตร
สามารถใช้ได้จริงไม่ยุ่งยาก และได้รับผลประโยชน์จากการใช้บัตร
ตรงตามความต้องการ 
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กลุ่มที่	3		
บริการด้าน	
อิเล็กทรอนิกส์	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่	4		
บริการด้านอื่น	ๆ	

รองรบัการทำธรุกรรมทางการเงนิของลกูคา้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) 
บริการโอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ (ATS) บริการ
โอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET) 
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่ างธนาคาร   
(Bulk Payment System) บริการรับชำระเงิน
ค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) บริการ
บัตรเดบิต นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการ  
ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 

- บริการ Thanachart i-Net 
- บริการ Thanachart SMS Alert 
- ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตแคชแบ็ก 
 
 
 
 
 
 
 
1.	 บ ริ ก า ร ธุ ร กิ จ ป ริ ว ร ร ต เ งิ น ต ร า	 

ต่ างประ เทศ ให้บริการซื้ อขายธนบัตร  
ต่างประเทศ Travellers’ cheques รวมถึง  
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันที และ  
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อ
ธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการค้าต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อธุรกรรมของลูกค้าทางด้าน  
การค้าต่างประเทศ และเพื่อการโอนเงินตรา
ต่างประเทศเข้า/ออก สำหรับการรับและชำระ
ค่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดา รวมถึง
การเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
(FCD) เป็นต้น 

 
2.	 ผลิตภัณฑ์ตั๋ วแลกเงิน ธนาคาร  

ธนชาตได้ขยายการให้บริการผลิตภัณฑ์  
ตั๋วแลกเงินไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้
ลูกค้าได้รับความสะดวกและเพิ่มการบริการ  
ให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยได้รับการตอบรับ
และความเชื่อถือจากลูกค้าของธนาคารธนชาต
เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 

สามารถนำเสนอได้ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดย
เน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross Selling และ 
Up-selling สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
ในการทำธุรกรรมและต้องการความปลอดภัยในการโอนเงิน   
เพิ่มรายการส่งเสริมการขายให้ดึงดูดใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เน้นการ  
เข้าถึง ความง่าย และสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ และสามารถ
รับเงินได้ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน โดยมีสาขาตั้งอยู่ ใน
ศูนย์การค้าหรือบริเวณใกล้เคียงอาคารสำนักงานเพื่อพร้อมให้
บริการ 

 
ในปี 2554 ธนาคารได้เปิดให้บริการ ดังนี้ 
1. บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรม
ทางการเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง 

2. บริการแจ้งข้อมูลการเงินผ่านระบบ SMS แจ้งผลการทำ
รายการไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร 
ไม่ว่าจะเป็นการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชั่วโมง 

3. มอบบริการที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของบัตรเดบิตแคชแบ็ก 
ทั้งความคุ้มค่าจากการบริการรับเงินคืนเข้าบัญชีทุกยอดการใช้จ่าย
ผ่านบัตร และความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ถือบัตร ด้วยเทคโนโลยี  
ชพิ EMV ทีช่ว่ยปอ้งกนัการโจรกรรมขอ้มลูบตัรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขาและสำนักงาน

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ครอบคลุมการให้บริการแก่ธุรกิจ
และนักท่องเที่ยวไปยังทั่วประเทศ รวมถึงการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยอิงกับการเคลื่อนไหวของเงินตรา  
ต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสำคัญ ทำให้ลูกค้าของธนาคารได้ราคา
ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารธนชาตได้พัฒนารูปแบบการให้บริการผลิตภัณฑ์  

ตั๋วแลกเงินให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าที่ใช้บริการ โดยจัดทำสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินเพื่อให้
ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรม และยอดเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับได้ในสมุดเล่มเดียว และยังอำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการด้วยการโอนชำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดชำระคืนของตั๋วแลกเงิน หรือดอกเบี้ย  
รายงวด กรณีมีการจ่ายดอกเบี้ยรายงวดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรือกระแสรายวันตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเงินฝากทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการลงทุน  
ในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร  
ผู้ออกตราสารได้ในระดับหนึ่ง 



รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          45

ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน

3.	 ธุรกิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจ	 
หลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่การใหบ้รกิารเปน็ผูเ้กบ็รกัษา
หลกัทรพัย ์(Custodian) เปน็ผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุ (Trustee, Fund Supervisor) เปน็  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(Bondholder Representative) 

 

นอกจากการขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแต่งตั้ง  
ผูด้แูลรกัษาหลกัทรพัยช์ว่งในตา่งประเทศ (Foreign Sub Custodian) 
เพื่อรองรับการให้บริการแก่กองทุนไทยที่ต้องการไปลงทุนใน  
ต่างประเทศ ในปี 2554 ธนาคารธนชาตได้ยื่นขอรับใบอนุญาต  
การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Registrar) เพื่อรองรับการให้
บริการแก่ลูกค้าที่ โอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย และเพื่อ  
เติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุก ๆ ความต้องการ
ของลูกค้า โดยยังคงอาศัยเครือข่ายธุรกิจของธนาคารในการขยาย
ธุรกิจ พร้อมกับการให้ผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารการเงินและการลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ
 
 สภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2554 ในช่วง 3 ไตรมาสแรก สามารถขยายตัวได้ดีแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้างในไตรมาส 2 อันเนื่อง
มาจากประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตจากภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้ายของปี นอกจาก  
ความไม่แน่นอนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”)   
และปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งทำให้ภาคการส่งออกสินค้าและบริการในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลงแล้ว ประเทศไทย  
ยังประสบกับปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  
นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง เป็นต้น โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ  
ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิตและการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ยานยนต์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้า   
ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4 หดตัวลงร้อยละ 9.0 ส่งผลให้ตลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 นอกจากนี้   
การเบิกใช้งบประมาณการลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 
เริ่มเบิกจ่ายลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่ 2 (“แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2”) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินนโยบายระหว่างปี 2553 ถึง 2557 ก็ได้รับความสนใจและมีการตื่นตัว
เป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 มีแนวนโยบายที่สำคัญ สรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
 1. การลดต้นทุนของระบบ ทั้งการลดต้นทุนจากระเบียบของทางการและการลดต้นทุนของระบบจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันการเงิน 
 2. การส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ให้บริการในระบบหรือการเปิดเสรีให้ทำธุรกิจ  
ในขอบเขตที่กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านราคาและบริการ รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของระบบสถาบันการเงินได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอันประกอบไปด้วย การเพิ่มศักยภาพและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ   
การพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกฎหมายการเงินที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมศักยภาพ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมศักยภาพด้านบุคลากร 
 และหลังจาก ธปท. มีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคารพาณิชย์ไทย ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2554 ในปี 2555 จึงเป็น  
การเข้าสู่ช่วงการส่งเสริมการแข่งขัน โดย ธปท. ได้อนุญาตให้สาขาธนาคารต่างประเทศเปิดสาขาเพิ่มได้อีก 2 สาขา และจะอนุญาตให้ธนาคาร
ต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยอยู่แล้ว ขอยกระดับเป็น Subsidiary ที่มีสาขาได้ไม่เกิน 20 สาขา และเครื่อง ATM นอกสถานที่ได้ไม่เกิน   
20 เครื่อง เป็นสาเหตุให้ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องปรับศักยภาพของตนเองให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด  
และแข่งขันอยู่ในระบบต่อไปได้ 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
  
 ณ สิ้นปี 2554 จำนวนธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีทั้งสิ้น 31 แห่ง โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งสิ้น   
16 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 15 สาขา 
 
 หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์รวมทั้งระบบเท่ากับ 7,990,823 ล้านบาท แยกเป็นส่วนของธนาคารพาณิชย์  
จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 7,367,485 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.2 จากยอดเงินรับฝากรวม และเป็นยอดเงินรับฝากของ  
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สาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 623,338 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.8 จากยอดเงินรับฝากรวม ณ สิ้นปี 2554 เงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวร้อยละ 6.69 จากระยะเดียวกันกับ  
ปีก่อน ในส่วนของเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์รวมทั้ง
ระบบเท่ากับ 9,782,193 ล้านบาท เป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของ
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 8,732,797   
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของ
ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ และเป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของสาขา
ธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน 1,049,396 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 10.73 จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์  
ทั้งระบบ และเมื่อพิจารณาจากเงินให้สินเชื่อสุทธิในปีก่อนพบว่ามีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63 อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ  
ภาคเศรษฐกิจในประเทศ 
  
 นอกเหนือจากภาวะการแข่งขันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้ว 
การปรับตัวของการแข่งขันของสถาบันการเงินที่ ไม่ ใช่ธนาคาร
พาณิชย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการให้มี
ความยืดหยุ่นและรองรับการเปิดเสรีทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
อาทิ สถาบันการเงินที่มิ ใช่ธนาคารพาณิชย์ ตลาดเงินและ  
ตลาดทุน ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ซึ่งจากภาวะการแข่งขัน  
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทำให้ธนาคารพาณิชย์พยายามสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยการสร้างความแตกต่างที่เรียกว่า กลยุทธ์  
การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
(Customer Segmentation) การขยายและพัฒนาช่องทางการ  
ให้บริการให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์ในห้างสรรพสินค้า การขยาย
ปริมาณเครื่อง ATM การขยายตัวของ Electronic Conner (ATM + 
CDM + UDP) เปน็ตน้ การพฒันาคณุภาพการบรกิาร โดยใชห้ลกัการ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience 
Management) โดยการใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer 
Data Analysis) เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า ที่จะนำมาซึ่ง
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า รวมถึงการสร้างพันธมิตรและการรวม
กิจการของกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าว
สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อทุกความต้องการ
ทางการเงินของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ได้มุ่งเน้นการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ 
และการเพิ่มโครงการด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) นอกเหนือไปจากการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ไม่ใช่ราคาดังกล่าวจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถ
ที่จะกำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน (Competitive Positioning)   
ที่แตกต่างได้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำไปสู่ Competitive Advantage 
หรือการได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต 
 
 ในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 
0.25 (จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็นร้อยละ 3.25) ซึ่งเป็นการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบปี (นับตั้งแต่ต้นปี 2554   
มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องรวมร้อยละ 1.50) 
เนื่องจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงมีมากขึ้น และ  
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนยังอ่อนแอจากการประสบปัญหาอุทกภัย 


ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  
 ในปี 2554 ที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตได้ประสบความสำเร็จ
ในการรวมกจิการกบัธนาคารนครหลวงไทย เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2554 
ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขัน 
โดย ณ สิ้นปี 2554 มีสาขาทั้งสิ้น 676 สาขา มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
886,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,857 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 1.47 มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
(ROAA) ร้อยละ 0.89 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉลี่ย (ROAE) ร้อยละ 10.61 มียอดสินเชื่อรวม 635,220 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 จากปีก่อน และมีเครื่อง ATM รวมทั้งสิ้น 2,153 
เครื่อง นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเช่าซื้อรถยนต์  
อย่างครบวงจร ธนาคารธนชาตได้ทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และถือหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.81 ในบริษัท ราชธานี 
ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจุดเด่นในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก 
รถแท็กซี่ รถยนต์มือสอง และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) 
 
แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต
  
 จากประมาณการทางเศรษฐกิจของสถาบันวิจัยและสถาบัน
การเงินทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ  
มีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปี 2555 จะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 5.5 ถึง  
รอ้ยละ 6.5* อนัเนือ่งมาจากการฟืน้ฟซูอ่มแซมภาคเศรษฐกจิในสว่นที่
เสียหายจากปัญหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งสัญญาณให้
เห็นภายในไตรมาสแรกของปี 2555 อีกทั้งผลจากนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐทั้งที่เป็นการใช้จ่ายโดยตรงของภาครัฐเอง   
และการกระตุ้นโดยผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ มาตรการรับจำนำข้าว 
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เป็นต้น ประกอบกับฐานที่ต่ำในปี 2554 น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ  
ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2555 ขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ที่แม้ว่าอัตรา
การวา่งงานจะลดลงในชว่งไตรมาส 4 ป ี2554 แตก่ย็งัคงอยู่ในระดบัสงู 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว ปัญหาหนี้สาธารณะในสหรัฐฯ เอง 
และวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะวิกฤต  
หนี้สาธารณะในกรีซที่ทวีความรุนแรงขึ้น และเริ่มลุกลามเข้าสู่ภาค
การเงินและภาคเศรษฐกิจของประเทศหลัก จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มี
แนวทางแก้ไขที่ชัดเจน จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออก
ของประเทศไทยในปี 2555 มีแนวโน้มชะลอตัวลงได้ สำหรับแนวโน้ม
อัตราเงินเฟ้อในปี 2555 คาดว่าจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2554 คือ
มีการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (Headline Inflation) อยู่ที่ร้อยละ 
3.2 ซึ่งมีสาเหตุจากแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันและสินค้า
โภคภัณฑ์ลดลงตามอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัว แต่แรงกดดันจาก
ต้นทุนการผลิตภายในประเทศกลับสูงขึ้น ทั้งจากต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการ  
กลับมาเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาข้าวสารที่  
ปรับตัวสูงขึ้นจากผลของมาตรการรับจำนำข้าว เป็นต้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวประกอบกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ถึงร้อยละ 1.50 ในปี 2554 จึงมีการคาดการณ์ว่า ธปท. จะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

แหล่งที่มา	: * ตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจปี 2555 อ้างอิงจากสำนักงาน  

  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 จากการที่ ธปท. ได้มีการส่งเสริมการแข่งขันตามแผน
พัฒนาฯ ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ทำให้
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการตื่นตัวและปรับกลยุทธ์การแข่งขันให้  
เข้มข้นขึ้น โดยแนวโน้มการแข่งขันของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
ไทยในปี 2555 ยังคงเน้นด้านการพัฒนาการบริการตามหลัก 
Customer Centricity เน้นให้บริการทางการเงินครบวงจร (Universal 
Banking) รวมถึงการปรับโครงสร้างของสาขาเพื่อให้บริการลูกค้า  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้จาก  
คา่ธรรมเนยีม (Fee Based Income) และการเพิม่ประสทิธภิาพการให้
บริการทางด้านต่าง ๆ ที่มีต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การพัฒนา
ทางด้าน Internet Banking, Mobile Banking รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพและการให้บริการในธุรกิจ Trade Finance, Cash 
Management เป็นต้น นอกจากนี้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Alliances) กับธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเครือข่าย และ
ศักยภาพในการทำธุรกิจจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้   
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Bundling Product ควบคู่ไปกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ และการ Cross-selling ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารเอง เช่น การทำ Bancassurance ของธุรกิจประกันภัยและ
ประกันชีวิต เป็นต้น 
  
 สำหรบัปจัจยัเสีย่งในป ี2555 นัน้ การฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลก
เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณที่ดีให้เห็น  
ในปลายปี 2554 ปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุ โรป  
ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประเทศหลัก ทำให้
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี และประเทศสเปน จำเป็นต้องดำเนิน
นโยบายรัดเข็มขัด (Fiscal Consolidation) เพิ่มเติม และจนถึง
ปัจจุบันยังคงไร้ซึ่งมาตรการแก้ไขที่จริงจังและชัดเจน รวมทั้ง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก   
โดยเฉพาะภาคการส่งออกซึ่งเริ่มชะลอตัวลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี ้สถานการณก์ารเมอืงในประเทศไทยทีย่งัไมม่คีวามมัน่คงนกั 
จากผลการดำเนินงานของรัฐบาลในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ประกอบกับ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย  
ในระยะยาวยังไม่มีความชัดเจน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ทางด้านการบริโภคและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
 
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการลงทุน
 
 ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 
จำกัด (มหาชน) (“บล. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก 
(Ful l L icense) ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   
(ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็น  
ที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็น  
ที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และได้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง 
ส่วนธุรกิจจัดการลงทุน ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธนชาต จำกัด (“บลจ. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย์
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
 
 บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น   
2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และ  
สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 บล. ธนชาต มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 36 สาขา   
โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ใหบ้รกิารเปน็นายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพย์รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า   
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าของ บล.ธนชาต   
มีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 2. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริการ
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ 
 3. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ให้บริการยืมและ  
ให้ยืมหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและ  
ให้ยืมหลักทรัพย์ 
 4. ทีป่รกึษาการลงทนุ จดัหาหรอืสรา้งผลติภณัฑท์างการเงนิ
ใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอย่างมีระบบและมีการ
พิจารณาการกระจายการลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ  
เป้าหมายการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการลงทุนนี้จะครอบคลุม
การลงทุนในตราสารหลายประเภท 
 5. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   
ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวม  
ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุตา่ง ๆ ที ่บล. ธนชาต เปน็ตวัแทน 
 6. ที่ ปรึ กษาทางการ เงินและจัดจำหน่ ายหลักทรัพย์   
ใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการเงนิและเปน็ผูจ้ดัจำหนา่ย และรบัประกนัการ
จำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งในบทบาท  
ของผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการ  
จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย 
 7. นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการใน 3 ลักษณะ คือ   
งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์ นายทะเบียน  
ผู้ถือหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออก  
หลักทรัพย์โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ หรือ
พนักงาน หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: 
ESOP) 
 
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 
 1. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
ในปี 2554 มีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง  
ครึ่งปีหลัง โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นไป
ทำจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ที่ระดับ 1,148 จุด และต่อมาในเดือน
กันยายน 2554 มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง   
โดยมีปัจจัยลบทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ 
ปัญหาเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเนื่องจากปัญหาอุทกภัย และปัญหา  
หนี้สินทวีปยุโรปในกลุ่มประเทศ PIIGS อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 7.19 ล้านล้านบาท เป็นมูลค่า
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สูงสุดตั้งแต่ปี 2518 โดยนักลงทุนรายย่อยยังคงมีสัดส่วนการซื้อขาย
หลักทรัพย์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55 ของตลาด ขณะที่นักลงทุน  
ต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิด้วยมูลค่าขายสุทธิ 5,290.42 ล้านบาท 
ด้านการระดมทุนในปี 2554 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าระดมทุน  
ในตลาดแรกทั้งหมด 12 บริษัท (SET 5 บริษัท และ mai 7 บริษัท) 
ทั้งนี้ ในปี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดตัวที่ 1,025.32 จุด   
ต่ำกว่าดัชนีปิดของปี 2553 ที่ 7.44 จุด ในขณะที่มูลค่าซื้อขาย  
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29,473.29 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์
เริ่มซื้อขาย และสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ สำหรับ 
บล. ธนชาต มกีารพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ SBL หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(Offshore) เพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ได้อย่างครบวงจร บล. ธนชาต มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 
553,069.59 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.43 หรือ
อันดับที่ 10 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 35 บริษัท 
 2. สมาชิกในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 41 ราย โดยเป็น
บริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป 35 บริษัท และสมาชิกผู้ค้าทองจำนวน   
6 ราย ในปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,027,116 
สัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 ต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 120 จาก  
ปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 18,676 สัญญาต่อวัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2554 ตลาดอนุพันธ์มีสถานะคงค้างรวม 56,452 สัญญา 
ลดลงร้อยละ 28 จากจำนวน 77,955 สัญญา ในปี 2553 ปัจจัย
สำคัญมาจากธุรกรรม Gold Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึง   
3 เท่า จาก 971,423 สัญญา ในปี 2553 เป็น 3,989,278 สัญญา   
ในปี 2554 โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 16,350 สัญญา 
หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณวันละ 11,037 ล้านบาท เนื่องจากราคา
ทองคำได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่มากกว่า 1,900 
เหรียญสหรัฐ ในช่วงไตรมาสที่ 3 และความผันผวนของราคาทองคำ
ที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับ TFEX เปิดขยายเวลาซื้อขายในภาคค่ำ
ไปจนถึงเวลา 22.30 นาฬิกา ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา สำหรับ 
บล. ธนชาตมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.52 หรืออันดับที่ 18 
จากจำนวนสมาชิกในตลาดอนุพันธ์ทั้งหมด 
 ตลาดอนุพันธ์มีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 
62,883 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากสิ้นปี 2553 ที่มี 41,880 บัญชี 
โดยสัดส่วนของผู้ลงทุนที่มีการซื้อขายโดยส่วนใหญ่อยู่ที่นักลงทุน
บุคคลในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายร้อยละ 60 ส่วนผู้ลงทุน  
ต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 33.6 และส่วนผู้ลงทุนสถาบัน  
ในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 6.4 
 3. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการ  
ให้บริการในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเท่านั้น และเริ่มขยายการ  
ให้บริการในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการเสนอรูปแบบการให้
บริการที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันลูกค้า
รายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ความสำคัญในเรื่องการ
จัดสรรการลงทุนและการกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและบริหารการเงิน
การลงทุนอย่างเป็นระบบ จึงนับเป็นธุรกิจที่สถาบันทางการเงินต่าง ๆ 
กำลังให้ความสำคัญ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ยังมีการ  
แข่งขันจาก Private Bank ในต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุน  
ในตราสารทางการเงินทุกประเภท เพื่อสร้างผลตอบแทนและ  
เป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ 

 4. ปัจจุบันนี้ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ยังมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะในส่วนของ  
การรวมกิจการ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการ  
ระดมทุนที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะมีสูงขึ้น   
แต่ศักยภาพการแข่งขันหลักด้านคุณภาพของการให้บริการ   
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทั้งด้านการให้คำแนะนำที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า การมี  
เครือข่ายของผู้ ให้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์และนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับลูกค้า
ของกลุ่มธนชาตได้ อีกทั้งทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของกลุ่มธนชาต
เพิ่มมากขึ้นด้วย 
 
ธุรกิจจัดการลงทุน
  
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
   
 บลจ. ธนชาต ให้ความสำคัญและเน้นการทำตลาดในส่วน
ของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Retail Mutual 
Funds) ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับ  
ความต้องการและทุกกลุ่มของผู้ลงทุน ด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ สาขาของธนาคาร
ธนชาต และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เป็น
สถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัด  
ให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดควบคุมดูแลให้  
พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ด้วยการพัฒนาการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
  
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
   
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนทั้งสิ้น 23 บริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการ
กองทุนรวมที่ เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 1,750,824.95   
ล้านบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายุภักษ์ กองทุนรวมที่เสนอขายต่อ  
ผู้ลงทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหา  
ในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ  
เรียกร้อง) ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 2.75 
มีกองทุนที่จัดตั้ งใหม่ระหว่างปี 2554 จำนวน 692 กองทุน   
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 1,086,169.61 ล้านบาท โดยกองทุน
ส่วนใหญ่ที่จัดตั้งใหม่เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี จำนวน 
228 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 536,033.50 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนที่จัดตั้งใหม่  
ในปี 2554 
  
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บลจ. ธนชาต มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายใต้การจัดการรวม 96,350.78 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจ
กองทุนรวม 78,372.94 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล 9,087.86   
ล้านบาท และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8,889.98 ล้านบาท 
 
 



รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          49

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน
 
 การดำเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น   
2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ดำเนินการโดยบริษัท   
ธนชาตประกันภัย จำกัด ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และ
ธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินการโดยบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
ประกอบธุรกิจหลัก ประเภทธุรกิจประกันชีวิตสำหรับสถาบัน องค์กร 
และสำหรับบุคคลทั่วไป 
 
ธุรกิจประกันภัย
  
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
   
 ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกัน
วินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์   
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ  
ธุรกิจการลงทุน 
  
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
   
 ในปี 2554 ธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยยังคงมี
อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2553 
โดยคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับร้อยละ 10.6 แต่เป็น
อัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราการเติบโต  
ร้อยละ 13.7 เป็นผลจากในช่วงเดือนเมษายน 2554 เกิดสึนามิ  
ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในประเทศเกิดภาวะชะงักงัน 
และในช่วงเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย 
ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมและการผลิตรถยนต์ในประเทศ  
ได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย 
   
 โครงสร้างตลาดประกันวินาศภัย ในปี 2554 การประกันภัย
รถยนต์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59 ของมูลค่าตลาดรวม 
รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 32 
ส่วนการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง   
มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลำดับ 
   
 ในปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ได้ออกข้อบังคับใช้กฎระเบียบ
ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการดำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based Capital) มาตรฐานขั้นต่ำในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ทำให้บริษัทประกันวินาศภัย  
ในประเทศตระหนักถึงความสำคัญของข้อบังคับดังกล่าว จึงทำให้
ระมัดระวังในการรับประกันภัย เพราะการรับประกันภัยในธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงสูงจะมีผลต่อการคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
   
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด มุ่งเน้นมาตรฐานการให้
บริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์ ตลอดจนได้พัฒนา
สายผลิตภัณฑ์ และนำเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของ  
กลุ่มลูกค้า คำนึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อลูกค้า   
รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขัน ให้ทันกับภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้า
ใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ประมาณ  
ร้อยละ 95 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มี
ทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ล้านบาท   
โดยประเภทผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าเลือก ได้แก่   
การประกันภัยรถยนต์ และการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย กลุ่มลูกค้า
ดังกล่าวมาจากลูกค้าสินเชื่อของธนาคารธนชาต และการทำ  
การตลาดของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
   
 สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกัน  
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปนั้น ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชน  
ที่ดำเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้   
คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย จากลักษณะ
ของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตั้งแต่บริษัท 
ธนชาตประกันภัย จำกัด ได้เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมา 
มิได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม
ของบริษัท นอกจากนี้ ได้เปิดดำเนินการให้บริการรับประกันภัย
เฉพาะแก่ลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น 
 
 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของปี 2555 ซึ่งอ้างอิง บริษัท ไทยรับประกัน
ภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจประเทศไทย  
จะมีการขยายตัวสูงต่อเนื่องจากปี 2554 เนื่องจากผลกระทบจาก
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ตลอดจนความสลับซับซ้อนและ
ความไม่แน่นอนของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ 
และภาวะการเมืองในประเทศที่นับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้  
จะเป็นกลไกสำคัญที่กำหนดทิศทางของภาวะอุตสาหกรรมประกัน
วินาศภัยไทย และหากปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามสมมติฐาน
ที่คาดว่า เบี้ยประกันวินาศภัยไทยน่าจะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 10 
โดยมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมทั้งสิ้น 151,819 ล้านบาท โดยการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 17 รองลงมา
คือการประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 10 การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง และการประกันอัคคีภัย จะมีอัตราการเติบโต  
ร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลำดับ 
 
ธุรกิจประกันชีวิต
  
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
   
 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ  
ด้านความคุ้มครองและการออมทรัพย์ โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์  
ออกเปน็ 2 ประเภท คอื การประกนัชวีติรายบคุคล และการประกนัชวีติ
กลุ่ม โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่   
22 ตุลาคม 2540 จาก คปภ. 
  
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
   
 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้
กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางด้านการเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม
ทกุกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย โดยชอ่งทางการขายของบรษิทั ประกอบดว้ย 
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ช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) องค์การต่าง ๆ 
นายหน้านิติบุคคล และสหกรณ์ต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอการบริการให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างสอดคล้อง
กันไป และเนื่องจากบริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต กลุ่มลูกค้า
ของบริษัทจึงประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าเงินฝาก กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อเคหะ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อ  
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ส่วนช่อง
ทางการขายอื่น ๆ จะประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าจากองค์กร 
สหกรณ์ฯ และบริษัททั่วไป 
   
 ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตในช่วง 10 เดือนแรกของ  
ปี 2554 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 263,317 
ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.12 โดยธุรกิจที่มี
ส่วนแบ่งการตลาดหลักประกอบด้วย การประกันรายบุคคล และ  
การประกันกลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้ 
   
 การประกันรายบุคคลมี เบี้ ยประกันภัยรับรวมจำนวน 
221,246 ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 84.02 โดยมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 15.38 สืบเนื่องจากบริษัทประกันชีวิต  
หลายแห่งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออกมานำเสนอขาย
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย กลุ่มลูกค้า  
เป้าหมาย และช่องทางการขาย ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริม  
การขาย และการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับตัวแทน  
การขายในแต่ละช่องทางการขาย 
   
 การประกันกลุ่มมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 30,587   
ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 11.62 โดยมีอัตรา  
การเติบโตลดลงร้อยละ 3.20 ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับส่วนใหญ่ร้อยละ 
53.59 จะมาจากการประกันกลุ่มสินเชื่อจำนอง (Group Mortgage) 
โดยในช่วง 10 เดือนของปี 2554 การประกันสินเชื่อจำนองมีอัตรา
การเติบโตลดลงร้อยละ 15.02 สืบเนื่องจากไม่มีมาตรการลดหย่อน
ภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลในค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน
และค่าจดจำนองเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภค  
จำนวนมากเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ประกอบกับการเกิดอุทกภัย
ในหลายพื้นที่ในช่วงไตรมาส 4 ทำให้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้รับ
ผลกระทบจากการที่ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อบ้าน เนื่องจาก
ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่ออพยพหนีน้ำท่วม และสำรองเงินเพื่อเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด ในขณะที่ผู้บริโภคที่เตรียม
ซื้อบ้านก็ได้ชะลอการตัดสินใจไปก่อน เพื่อพิจารณาทำเลที่ตั้ง
โครงการทีป่ลอดภยัจากอทุกภยั สว่นตลาดรถยนตส์ะสม 10 เดอืนแรก 
มีปริมาณการขาย 713,842 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตรา  
การเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เป็นผลมาจากในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปี ที่กำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี มีการเติบโตทั้งภาค  
การลงทุนและบริโภค และความนิยมอย่างต่อเนื่องของรถยนต์  
รุ่นใหม่ ๆ แต่แนวโน้มของเบี้ยประกันภัยรับที่มาจากการคุ้มครอง  
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อาจจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
ครั้งใหญ่ในประเทศเช่นกัน ที่ทำให้โรงงานรถยนต์ในประเทศต้อง
หยุดการผลิต เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนหลายแห่งประสบอุทกภัย  

 ณ ปัจจุบัน ธุรกิจประกันชีวิตมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจจำนวน 
24 บริษัท โดยบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด มีเบี้ยประกันภัย
รวมจำนวน 5,791 ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.2   
ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของธุรกิจประกันชีวิต 
   
 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัท มีหลาย
ผลิตภัณฑ์ ทั้ งผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์บำนาญฯ   
โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนั้น ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ดังนี้ 
    
 ผลิตภัณฑ์	Speedy	Saving	10/2 ระยะเวลาเอาประกันภัย 
10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 2 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์  
ที่ 1 รับเงินคืนร้อยละ 3% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์  
ที่ 2 ถึง 10 รับเงินคืนร้อยละ 6 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และสิ้นปี  
กรมธรรม์ที่ 10 รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 200 ของทุน
ประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 257 ของทุน
ประกันภัยเริ่มต้น 
    
 ผลิตภัณฑ์	Big	Bonus	12/6 ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี 
ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น 6 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 4   
รับปีละร้อยละ 8 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 ถึง 8 
รับปีละร้อยละ 10 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9   
ถึง 12 รับปีละร้อยละ 12 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และสิ้นปี  
กรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 660 ของทุน
ประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 780 ของทุน
ประกันภัยเริ่มต้น 
    
 ผลิตภัณฑ์ธนชาตบำนาญ	85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษี
ได้) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 85 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ
ครบ 59 ปี ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินบำนาญรายปี ปีละร้อยละ 12 
ของทุนประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ
ครบ 60 ถึง 85 ปี ตราบเท่าที่ผู้ เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่   
รวมร้อยละ 312 ของทุนประกันภัย โดยรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 
20 ปี ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระจริงสูงสุด 
300,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
    
 ผลิตภัณฑ์ธนชาตบำนาญ	90/5 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษี
ได้) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ล่าสุดที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย
ถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี ให้ผลตอบแทนในรูป
ของเงินบำนาญรายปี ปีละร้อยละ 12 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น   
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ถึง   
90 ปี ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่รวมร้อยละ 372 ของ
ทุนประกันภัยเริ่มต้น โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์  
ที ่1 ถงึปกีรมธรรมท์ีอ่าย ุ59 ป ีคุม้ครองรอ้ยละ 250 ของทนุประกนัภยั
เริ่มต้น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระจริง
สูงสุด 300,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
    
 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทได้จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการขาย อันประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ธนชาต Smile Car Plus + และธนชาต Smile Car Extra 
เพื่อคุ้มครองภาระสินเชื่อรถยนต์ผ่านทางช่องทางสินเชื่อเช่าซื้อ
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รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ธนชาต Smile Home และธนชาต Smile   
Home Plus คุ้มครองภาระสินเชื่อบ้านผ่านทางช่องทางสินเชื่อเคหะ 
ผลิตภัณฑ์ธนชาต Smile SMEs คุ้มครองภาระสินเชื่อ SMEs   
แก่เจ้าของธุรกิจ ผ่านช่องทางสินเชื่อ SMEs นอกจากนี้ ยังมี  
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท 
และองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย 
   
 แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ปี 2555 มีหลายปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุน อันได้แก่ การฟื้นฟูประเทศของภาครัฐในช่วงต้นปี 2555 
จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 การตื่นตัว
ในการทำประกนัชวีติของประชาชนในการตระหนกัถงึความไมแ่นน่อน
ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ อันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริ โภค  
เห็นความสำคัญของการประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันและ  
ความคุ้มครองชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว   
ซึง่จะทำใหผู้บ้รโิภคหนัมาทำประกนัชวีติเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัความเสีย่ง
ดังกล่าว ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทก็มีการพัฒนา  
รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ เพือ่จงูใจใหผู้บ้รโิภคหนัมาทำประกนัชวีติ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทประกันชีวิตมีการเพิ่มช่องทางการจัด
จำหน่ายให้หลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อการซื้อ
ประกันชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาระบบงานการให้
บริการต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการลูกค้า การอบรมเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่ตัวแทน
ประกันชีวิตและธนาคารที่เป็นนายหน้าขายประกันชีวิต นอกจากนี้ 
ภาครัฐและ คปภ. ที่มีนโยบายในการส่งเสริมในการให้ความรู้กับ
ประชาชนในด้านการออมผ่านการทำประกันชีวิต ตลอดจนการ
สนับสนุนการเพิ่มประโยชน์ในการออมผ่านการทำประกันชีวิต   
เพื่อให้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับ  
ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอีก 200,000 บาท ทำให้หลาย ๆ 
บริษัทประกันชีวิตได้มีการพัฒนากรมธรรม์บำนาญในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย เพื่อรองรับกับโครงสร้างของประชากรไทยที่จำนวน
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยให้มีรายได้
ประจำหลังเกษียณอายุการทำงานจากปัจจัยที่กล่าวมา จึงคาดว่า
ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ในปี 2555 จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
  
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
   
 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มธนชาตดำเนินการโดยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด (“บบส. เอ็น เอฟ เอส”)   
และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด (“บบส. แม๊กซ์”) และ
บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (“บบส. ที เอส”) ประกอบกิจการ  
รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่ม  
ธนชาต สถาบันการเงินทั่วไป และสถาบันการเงินที่ปิดกิจการแล้ว 
เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป รวมทั้งประกอบกิจการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง 
หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง  

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
   
 การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการ
แก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้
ว่าสมควรจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือควรจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อ
ชำระหนี้ สำหรับการขายทรัพย์สินที่ ได้รับโอนมาให้แก่บุคคล
ภายนอกที่สนใจทั่วไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่ได้วางไว้ เพื่อ
ให้การขายทรัพย์สินกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ  
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยว่าจ้างที่ปรึกษา
พิเศษด้านทรัพย์สินรอการขายไว้เป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บ
ขอ้มลูทรพัยส์นิทีจ่ะขาย กำหนดราคาขาย บรหิารทรพัยส์นิขนาดใหญ่
ที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพ
ในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น โดยจัดทำ Package ของทรัพย์สินให้มี 
Value-Added เพิ่มขึ้น ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ
ในรูปแบบของการให้สินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น ฟรีค่า
ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีงานขายทรัพย์สินออกบูท และ
เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย เช่น ผ่านนายหน้า หรือตัวแทน
จัดหา และติดต่อกับบริษัทเอกชนที่ดำเนินการจัดประมูลขาย  
หลักทรัพย์ การขายร่วม (Cross-sell ing) และผ่านเว็บไซต์  
ของกลุ่มธนชาต รวมทั้งการจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อการจำหน่าย
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 
 แหล่งที่มาของเงินทุน
 
 แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาต นอกจากจะได้จาก
เงินกองทุน ซึ่งได้แก่ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งในปี 2554   
มีจำนวน 55,137 ล้านบาท รวมถึงสำรองตามกฎหมายและกำไร
สะสมแล้ว แหล่งเงินทุนที่สำคัญของธนาคารธนชาตยังได้จากแหล่ง
ที่มาที่สำคัญอีก 2 แห่ง คือ 
 1. เงินฝาก ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวน 436,040 ล้านบาท   
 2. เงินกู้ยืม จำนวน 254,296 ล้านบาท แบ่งเป็น แหล่งเงิน
ทุนที่ได้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 218,492 ล้านบาท ซึ่งเป็น  
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น เนื่องจากธนาคารเพิ่มช่องทางในการออมเงิน  
ให้ลูกค้าด้วยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
จำนวน 35,804 ล้านบาท 
 
 การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  
 ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารธนชาตได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต ดังนี้ 
 1. บรษิทั ธนชาตกรุป๊ ลสีซิง่ จำกดั (บรษิทัยอ่ยของธนาคาร
ธนชาต)  
  ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง เพื่อใช้  
ในการให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต   
โดยในปี 2554 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 353 ล้านบาท ลดลงจาก 
934 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 
 2. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท 
ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด) 
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 ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่เนชั่นแนลลีซซิ่ง เพื่อใช้ในการ  
ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน และให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง โดยในปี 2554   
มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 22 ล้านบาท ลดลงจาก 52 ล้านบาท   
ณ สิ้นปี 2553 
 3. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของ
ธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่ราชธานีลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการ  
ให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต   
โดยในปี 2554 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 7,870 ล้านบาท 

 4. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด (บริษัทย่อยของ
ธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืแก ่บบส. ทเีอส เพือ่ใช้ในการบรหิาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 
2554 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน 9,824 ล้านบาท 
 ยอดเงินกู้ยืมคงค้างแก่กลุ่มธนชาตดังกล่าวเป็นจำนวน  
ทั้งสิ้น 18,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของยอดเงินที่ให้กู้ยืม
ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2554 โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้  
การอนุญาตจาก ธปท. 
 



ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 มีการเติบโตร้อยละ 0.1 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาจากร้อยละ 7.8 ในปี 2553 ซึ่งเป็นผลมาจาก  
ปจัจยัเสีย่งในหลายดา้น ไมว่า่จะเปน็การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ปญัหาหนีย้โุรป ผลกระทบจากภยัพบิตัสินึามิในประเทศญีปุ่น่ชว่งไตรมาสที ่2 
อีกทั้งยังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในปลายปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ และขยายวงกว้างในพื้นที่ทางการเกษตรและ  
นิคมอุตสาหกรรม ทำให้ภาคการส่งออก การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจ  
ปี 2555 นั้นคาดว่า ภาคเศรษฐกิจในประเทศน่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวกลับมาภายในกลางปี 2555 โดย GDP ในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่  
รอ้ยละ 5.5 - 6.5* โดยไดแ้รงผลกัดนัจากมาตรการการเยยีวยา-ฟืน้ฟคูวามเสยีหายจากอทุกภยั และนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล อยา่งไรกด็ ี
ปี 2555 นี้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความไม่แน่นอนของวิกฤตเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของ  
ตลาดเงนิโลก ความผนัผวนจากการเคลือ่นยา้ยของเงนิทนุ ความกดดนัจากอตัราเงนิเฟอ้ และการปรบัอตัราคา่แรงขัน้ตำ่ตามนโยบายของรฐับาล 
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้การประกอบธุรกิจในปี 2555 ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ใน
ตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  
 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง และปี 2554 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการในการประเมินความเพียงพอของ  
เงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ 
Basel II: Pillar II ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” กำหนด ซึ่งจะทำให้ธนาคารธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังคงมีการกำกับดูแล ติดตามและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ ยังคงมีความสอดคล้องและทันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ   
ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 
โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise-wide 
Risk) ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลั่นกรองนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลการทำธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

แหล่งที่มา :  * สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คณะกรรมการ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

  • การดำเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มี  
การสอบยันและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) มีหน่วยงาน  
ที่ทำหน้าที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ได้แก่   
หน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) และหน่วยงาน  
ที่บันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานที่ทำธุรกรรม 
(Front Office)  
 
  • บรษิทัฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง
อยา่งชดัเจนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ไดก้ำหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติตาม 
และยังได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและ
ปัจจัยความเสี่ยง 2) การพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลอง (Model)   
ที่เหมาะสมสำหรับวัดค่าความเสี่ยง 3) การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ และ 4) การติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อ
จัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
 
  • การกำหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเสี่ยงที่  
แตกต่างกัน โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงหรือแบบจำลอง ทำให้
บริษัทฯ สามารถรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่  
อาจเกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นเพดานในการควบคุมค่าความเสี่ยง  
ที่สามารถยอมรับได้ และใช้เป็นระดับสัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายรุนแรง 
 
  ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้นบน  
พื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให้เหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมี  
การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นสำคัญ 
 

ประเภทความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯมีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต(CreditRisk)   
 
  ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้
หรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้   
โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ จากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความผิดพลาด  
ในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ  
เงนิกองทนุของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ความเสีย่งดงักลา่วอาจเกดิขึน้
ได้ทั้งจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การให้กู้ยืมหรือ
ให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพันหรือการค้ำประกัน ธุรกรรมอื่น  
ที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารหนี้ (Market Instrument) ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือ
รฐัวสิาหกจิทีร่ฐับาลหรอื ธปท. ไมค่ำ้ประกนัและตราสารหนีท้ีอ่อกโดย
องค์กรเอกชน เช่น หุ้นกู้ เป็นต้น  
  
  ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สร้างวัฒนธรรมทางด้านเครดิต เริ่มจาก  
การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา
หรือผู้ออกตราสารประเภทหนี้ โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมาย
ให้หน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ประเมิน
ความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการที่มีอำนาจ
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุน  
ที่เหมาะสม และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน 
รวมทั้งควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ด้วยการ
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กระจายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อไปยังแต่ละส่วนธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนดไว้  
ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เน้นการพิจารณาศักยภาพ  
ของธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้คืนเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบ  
การทำธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน
สินเชื่อตามแนวทางของ ธปท. 
 
  เพื่อให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการนำเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักค่าความเสี่ยง  
ต่อเงินกองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตหรือ Stress Test 
เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง หรือไม่สามารถชำระหนี้  
ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นให้มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้
ดำเนินธุรกิจอยู่ 
 
  ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญมีดังนี้
 
  1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ   
 
   บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเป้าหมายในการกระจายสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เน้นในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพดี 
และควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง Portfolio ของสินเชื่อโดยรวม มีการติดตาม
วิเคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

สถานะเงินให้สินเชื่อณวันที่31ธันวาคม2554เทียบกับณวันที่31ธันวาคม2553สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

2554 2553

มูลหนี้ (ล้านบาท) มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่ 10,848 1.70 10,985 1.80
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 82,335 12.92 97,818 16.04
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 48,275 7.58 52,754 8.65
การสาธารณูปโภคและบริการ 58,660 9.20 66,441 10.89
การบริโภคส่วนบุคคล    
     เพื่อที่อยู่อาศัย 73,809 11.58 77,857 12.77
     เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 2,236 0.35 2,683 0.44
     เพื่อเช่าซื้อ 286,490 44.96 239,943 39.34
อื่น ๆ 74,611 11.71 61,363 10.06

รวมเงินให้สินเชื่อ 637,264 100.00 609,844 100.00

 จากข้อมูลสินเชื่อโดยรวมพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินเชื่อเช่าซื้อ คิดเป็นร้อยละ 44.96 ของ  
ยอดสินเชื่อรวม อย่างไรก็ตามสินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งมีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูงมากนักและมีจำนวน
ลูกค้ามากทำให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี ทั้งนี้ การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อได้ทำผ่านธนาคารธนชาตตั้งแต่ปี 2548  
 
 1.2 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
 
  สินเชื่อด้อยคุณภาพ ได้แก่ สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแต่ละสถาบันการเงิน 
เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ให้ความสำคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ  
ด้วยการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอ       
 

ประเภทธุรกิจ
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2554

2554

เปลี่ยนแปลง25532554

2553

2553

มูลหนี้ (ล้านบาท)

มูลหนี้ (ล้านบาท)

มูลหนี้ (ล้านบาท)

มูลหนี้ (ล้านบาท)

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ต่ำกว่ามาตรฐาน 7,145 18.05 6,905 17.49
สงสัย 12,072 30.50 14,400 36.47
สงสัยจะสูญ 20,357 51.44 18,183 46.05

รวม  39,574 100.00 39,488 100.00

การเกษตรและเหมืองแร่ 364 0.92 429 1.09
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 16,869 42.63 15,234 38.58
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 4,045 10.22 5,027 12.73
การสาธารณูปโภคและบริการ 5,729 14.48 6,358 16.10
การบริโภคส่วนบุคคล    
     เพื่อที่อยู่อาศัย 3,638 9.19 2,979 7.54
     เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 306 0.77 1,339 3.39
     เพื่อเช่าซื้อ 3,683 9.31 4,209 10.66
อื่น ๆ 4,940 12.48 3,913 9.91

รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ 39,574 100.00 39,488 100.00

สินเชื่อด้อยคุณภาพ 39,331 38,244 1,087
    หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม 20,411 20,555 (144)
สำรองหนี้สูญ 20,615 20,809 (194)
    หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้มหลังหักสำรองหนี้สูญ - - -
สำรองหนี้ทั่วไป 417 707 (290)

สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพณวันที่31ธันวาคม2554เทียบกับณวันที่31ธันวาคม2553เป็นดังนี้

สินเชื่อจัดชั้น

ประเภทธุรกิจ

 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นจากจำนวน 39,488 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม ปี 2553 มาอยู่ที่ 39,574 
ล้านบาท ในเดือนธันวาคม ปี 2554 โดยเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของเงินให้สินเชื่อ สินเชื่อด้อยคุณภาพมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 6.21 ของเงิน
ให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ลดลงจากร้อยละ 6.48 ในเดือนธันวาคม ปี 2553  และสามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ 
 
สินเชื่อด้อยคุณภาพจำแนกตามประเภทธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากสินเชื่อด้อยคุณภาพในส่วนที่หลักประกัน  
ไม่คุ้มวงเงินภายหลังจากหักสำรองหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองร้อยละ 100 ในสินเชื่อด้อยคุณภาพที่หลักประกันไม่คุ้มตาม
มาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 (IAS39) 
 
สินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท) 
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25532554

จำนวนลูกหนี้ (ราย) 54,225 20,534
ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง  40,055 29,756
หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม  14,829 12,459
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  386 464

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ  638,244 610,800

ยอดหนี้ปรับโครงสร้างต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 6.28 4.87

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นความเสี่ยงจาก  
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพย้อนกลับ นั่นคือหลังจากปรับโครงสร้างหนี้   
ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ในส่วนของการ  
ปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้ที่ได้ทำสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเป็นจำนวน  
เงินรวม 40,055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของยอดรวมเงิน  
ให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสร้าง  
ดังกล่าวหากคำนวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลค่ารวมประมาณ 
14,829 ล้านบาท 
 
 1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
 
  สำหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพ
ของหลักประกันแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและ  
ความเสี่ยงของหลักประกันนั้น และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  
ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ ทั้งนี้   
หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์
จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดไว้ โดยประเภทของหลักประกัน  
ที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินฝากและตั๋วแลกเงิน 
หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด หลักทรัพย์นอกตลาด 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 
ยานพาหนะ เครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนด
แนวทาง มาตรฐานและความถี่ ในการประเมินราคาและตีราคา  
หลักประกันแต่ละประเภท รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำรายงาน  
การประเมินราคาและตีราคาที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและ
เพียงพอต่อการตัดสินใจกำหนดราคา ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่า  
ของหลักประกันนั้นลดลง หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน 
จะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน  
โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง    

  ที่ผ่านมาธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   
โดยรถยนต์เป็นหลักประกันที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หาก  
ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้บริษัทฯ สามารถดำเนินการครอบครอง
สินทรัพย์ได้ในทันทีเพื่อนำไปขายในตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ดังนั้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถยึดรถยนต์
ที่เป็นหลักประกันได้ รวมทั้งความเสี่ยงจากการจำหน่ายรถยนต์  
แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง 
เช่น สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว สภาพของรถที่ได้ยึดมา เป็นต้น 
  
 1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย   
มีทรัพย์สินรอการขายมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหัก  
ค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 11,560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 
ของสินทรัพย์รวม มีค่าเผื่อการด้อยค่า 765 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 6.21 ของมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชี 
 
 1.5 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันและการอาวัล
 
  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้บริการกับลูกค้าที่ก่อให้  
เกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต   
การค้ำประกันกู้ยืมเงิน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยง  
จากการที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญา สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ำประกันและ  
การอาวัล บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดูแลและควบคุมความเสี่ยง  
ดังกล่าว ด้วยการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติ ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใช้แนวทางเดียวกับการให้
สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีภาระผูกพันจากการค้ำประกันการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันอื่น ๆ จำนวน 26,752 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 
 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด(MarketRisk)
 
 ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสาร
ในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   
ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบายในการควบคุม  
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
 2.1 ความเสี่ยงด้านราคา(PriceRisk)  
  
  เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน
ทำให้มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลง 
  
  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผล
ขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครองหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกำหนด 
Limit ต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นต้น โดยมีหน่วยงาน
ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานที่ทำธุรกรรม (Front office) และหน่วยงานที่บันทึกรายการ (Back office)   
ทำหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผู้บริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถ
บริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที บริษัทฯและบริษัทย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผู้ควบคุม และติดตามความเสี่ยงด้านนี้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ บริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดให้มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการทำ 
Backtesting โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ Bank for International Settlement (BIS) กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจำลอง
เหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือทำการทดสอบภาวะวิกฤต 
Stress Test เพื่อให้คาดการณ์ได้ว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลต่อรายได้และเงินกองทุนอย่างไร  
 
ณวันที่31ธันวาคม2554เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำแนกตามประเภทเงินลงทุนเป็นดังนี้


25532554

เงินลงทุน  
 เงินลงทุนเพื่อค้า  
  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,855 325
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,758 31
  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 637 3,023
  ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 45 87
 เงินลงทุนเผื่อขาย  
  หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 41,103 52,604
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 18,553 10,017
  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 25,425 12,920
    ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 8,553 9,137

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย 109,929 88,144

มูลค่ายุติธรรม

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้ ทำให้มูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับเพิ่มขึ้น   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ค่าความเสี่ยงด้านราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
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รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสด  - - - - - 16,006 16,006
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 23,022 29,523 2,655 - - 8,146 63,346
 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - - - - 1,536 1,536
 เงินลงทุน 1,658 16,909 46,452 57,902 16,781 13,964 153,666
 เงินให้สินเชื่อ 318,909 22,242 15,442 212,310 68,113 248 637,264
 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 25 25
 ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
      และตราสารอนุพันธ์ - - - - - 858 858

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 343,589 68,674 64,549 270,212 84,894 40,783 872,701

หนี้สินทางการเงิน       
 เงินฝาก  174,462 169,398 77,913 8,404 - 5,688 435,865
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 20,878 32,220 5,379 217 - 1,457 60,151
 หนี้สินจ่ายเมื่อทวงถาม - - - - - 2,131 2,131
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 2,886 2,886
 เงินกู้ยืม  999 133,517 99,416 28,700 21 - 262,653
 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 306 306
 เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
      และตราสารอนุพันธ์ - - - - - 851 851

รวมหนี้สินทางการเงิน 196,339 335,135 182,708 37,321 21 13,319 764,843

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด

 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย(InterestRateRisk)  
 
  เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ   
(Net Interest Income) และเงินกองทุน ของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
 
  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเป้าหมายที่จะดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพระยะยาว คือ 
สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินทีอ่อ่นไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ในชว่งระยะเวลาตา่ง ๆ ใหอ้ยู่ในระดบั
ที่เหมาะสำหรับการดำเนินงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยง  
ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำระหว่างระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice)   
ในสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ จึงได้จัดให้มีการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับ
สัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Reprice)   
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาตามแผนธรุกจิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารสภาพคลอ่งและอตัราดอกเบีย้ 
ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจ
เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง 
 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินณวันที่ 31ธันวาคม2554วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท) 

เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม
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 2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(ExchangeRateRisk)
   
  เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากความผันผวนของอัตรา  
แลกเปลี่ยนจากการทำธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์ หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ แบ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ (Transaction Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
ท้องถิ่น (Translation Risk) 
 
  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการให้บริการของธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย (ALCO) เป็นผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทนี้ 
โดยการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและอายุครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกับธนาคาร
ธนชาตมีนโยบายในการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้และเงินกองทุน 
อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า เป็นต้น    
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
 
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง(LiquidityRisk)  
 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง  
เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปัจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทย่อย อาจมีความต้องการ  
เงินทุนแตกต่างกันเพื่อรองรับการครบกำหนดของเงินกู้ยืม การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็น
แบบจำลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) อัตราส่วนด้านสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สถานการณ์จำลองโดยการตั้ง
สมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม่ภายใต้กระแส
เงินสดที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าในการต่ออายุสัญญาเมื่อครบกำหนด นอกจากนี้ ยังได้ประมาณการความต้องการสภาพคล่องภายใต้
สมมติฐานที่แตกต่างกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทย่อยเองและเกิดกับระบบสถาบันการเงิน   
 
 ขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้รองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการทบทวนเมื่อมี
เหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลต่อการดำเนินงานตามแผน ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทฯและบริษัทย่อย  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกสัปดาห์  
  
โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจำแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล่งเงินทุนเป็นดังนี้

เงินทุนจำแนกตามประเภทของแหล่งเงินทุน

ร้อยละร้อยละ ล้านบาทล้านบาท

เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก    
    จากประชาชน 435,865 57.45 532,382 70.27
    จากสถาบันการเงิน 50,852 6.70 33,251 4.39
    จากต่างประเทศ 9,299 1.23 7,294 0.96
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 219,166 28.89 139,534 18.42
หุ้นกู้ 43,487 5.73 44,949 5.93
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน - - 234 0.03
  
  758,669 100.00 757,644 100.00
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ไม่เกิน 1 ปี 701,108 92.41 681,949 90.01
เกิน 1 ปี 57,561 7.59 75,695 9.99
  
  758,669 100.00 757,644 100.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินฝากและเงินกู้ยืมรวม 758,669 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็น
เงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี อันเป็นลักษณะโครงสร้างการทำธุรกิจเป็นปกติการค้าของสถาบัน  
การเงิน อย่างไรก็ดี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการออกผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินในกับลูกค้า 
 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินณวันที่31ธันวาคม2554วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาเป็นดังนี้

เงินทุนจำแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน     
 เงินสด  16,006 - - - 16,006
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,399 54,827 120 - 63,346
 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1,536 - - 1,536
 เงินลงทุน 1,646 69,596 68,951 13,473 153,666
 เงินให้สินเชื่อ 49,578 193,203 394,483 - 637,264
 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - 25 - - 25
 ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ - 858 - - 858

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 75,629 320,045 463,554 13,473 872,701

หนี้สินทางการเงิน     
 เงินฝาก  176,458 249,818 9,589 - 435,865
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,081 35,306 3,764 - 60,151
 หนี้สินจ่ายเมื่อทวงถาม 2,131 - - - 2,131
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 2,886 - - 2,886
 เงินกู้ยืม  999 217,446 40,714 3,494 262,653
 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - 306 - - 306
 เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ - 851 - - 851

รวมหนี้สินทางการเงิน 200,669 506,613 54,067 3,494 764,843

รายการนอกงบดุล     
 การค้ำประกันการกู้ยืมและการรับอาวัลตั๋วเงิน 1 1,572 43 - 1,616
 ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด 624 481 - - 1,105
 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 86 2,540 - - 2,626
 ภาระผูกพันอื่น ๆ 41,733 6,138 2,080 3 49,954
 
รวมรายการนอกงบดุล 42,444 10,731 2,123 3 55,301

วันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท) 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย รวม

ร้อยละร้อยละ ล้านบาทล้านบาท
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4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(OperationalRisk)  
 
 เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการ  
ขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรหรือขาดการ
ควบคมุทีด่ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน คน ระบบงาน 
หรอืเหตกุารณภ์ายนอก และสง่ผลกระทบตอ่รายไดจ้ากการดำเนนิงาน
และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตาม
กฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งความเสียหายที่ได้รับ
จากการตกลงกันนอกชั้นศาล เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
จะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่นโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) และด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและแนวทาง  
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและ
ติดตามดูแลความเสี่ยงประเภทนี้ และเนื่องจากการควบคุมภายใน
เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี อันได้แก่ 
 
 • การจัดโครงสร้างองค์กร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ
กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานให้มี
การสอบยันและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน (Check and Balance) 
โดยแยกหน่วยงานที่ทำธุรกรรม (Front Office) ออกจากหน่วยงาน  
ที่ทำหน้าที่ควบคุมและติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) กับหน่วยงาน  
ที่บันทึกรายการ (Back Office)   
 • การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทำธุรกรรม เช่น 
หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หน่วยงานกฎหมาย 
หน่วยงานประเมินราคา ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระ 
เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 • การจดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำธรุกรรม
ทุกประเภทและคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนระเบียบ
อำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
ภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 
 • การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุม ติดตาม และประเมินความเสี่ยง  
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตรวจสอบข้อผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไข  
จุดบกพร่องให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 • การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทั้งด้าน
เทคโนโลยีและด้านข้อมูล โดยเฉพาะการป้องกันความเสียหายจาก
การลักลอบเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
 • การจดัทำแผนรองรบัการดำเนนิธรุกจิตอ่เนือ่ง (Business 
Continuity Plan) ประกอบด้วยแผนฉุกเฉิน แผนระบบสำรอง   
และแผนการฟื้นฟูการดำเนินงาน เพื่อควบคุมไม่ให้การดำเนินธุรกิจ  

หยุดชะงัก รวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อม เพื่อทดสอบความพร้อมของ
แผนและเพื่อการปรับปรุงแผนให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและ  
มีประสิทธิภาพ  
 
 ประกอบกับการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการใช้บริการ  
จากบุคคลภายนอกดำเนินการแทนในบางกลุ่มกิจกรรมเพิ่มขึ้น  
เช่นเดียวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปัจจุบัน
และในอนาคต บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการกำหนดนโยบาย เพื่อ
บรหิารความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากบคุคลภายนอก (Outsourcing) 
ขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวนอกจากจะมีแนวทางการปฏิบัติงาน  
ที่สอดคล้องกับข้อบังคับในเรื่องเดียวกันที่ออกโดย ธปท. แล้ว   
ยังเพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยด้วย 
 
 สำหรับการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบหรือเงื่อนไข
ของวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเอง โดยวิธีการดังกล่าวบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ
พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น แนวทางการกำกับดูแลของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ลักษณะและความซับซ้อน
ของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทฯ  
โอกาสและ/หรือความถี่ (Probability, Likelihood หรือ Frequency) 
ตลอดจนผลกระทบ (Impact หรอื Severity) ของความเสีย่งทีเ่กดิขึน้/
อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ตามที่ ธปท. กำหนดให้กลุ่มธนชาตดำรง  
เงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด
และด้านปฏิบัติการตามแนวทางของ Basel II นั้น กลุ่มธนชาต  
ได้เลือกวิธีการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยวิธี Basic 
Indicator Approach   
 
 นอกจากนี้ ในการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึง  
ความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเพื่อให้สามารถ  
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงที ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ถึงกระนั้น  
ก็ดี เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน
แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลปัจจัยเสี่ยง บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจึงจัดให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่น ข้อมูลเหตุการณ์  
ความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss data) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) จุดที่มีความเสี่ยงสำคัญ เป็นต้น เสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินความสามารถของระบบ
ควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วย 



5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(StrategicRisk)
 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด
แผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม  
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุนหรือการดำรงอยู่ของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทฯและ  
บริษัทย่อยจัดให้มีการทำแผนกลยุทธ์สำหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า 
และจัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจำปีที่กำหนด  
เป้าหมายไว้อย่างสม่ำเสมอ 
 

6. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ
 
 ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ   
เปน็ความเสีย่งทีเ่กดิจากการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธปท. 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่ละครั้งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ 
และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
 สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ   
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในปี 2554 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองลูกค้ามากขึ้น จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยมากนัก   
ซึ่งตลอดมาบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงและพัฒนา  
ระบบการปฏิบัติงานภายในและมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า  
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และเป็นภารกิจที่สำคัญที่ธนาคารจะต้อง  
ดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับของทางการ 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CorporateSocialResponsibility)


กลุ่มธนชาตยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อมีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน และการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้วยังส่งเสริมให้พนักงาน  
มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ(CSR-in-Process)

 
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมประเภทนี ้ คอื การดำเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ซึง่กลุม่ธนชาตไดด้ำเนนิการมาเปน็เวลานานแลว้ 

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
ด้วยตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดจ้ดัการอบรมใหแ้กพ่นกังานเปน็ประจำอยา่งตอ่เนือ่ง ในสว่นของพนกังานนัน้ ธนชาตไดด้แูลพนกังานเปน็อยา่งดี
ทัง้ผลตอบแทน สวสัดกิาร และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน นอกจากนี ้ ยงัมนีโยบายดา้นพลงังาน โดยใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการชว่ยประหยดัไฟฟา้ 
กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม  

 
ในปี 2554 หลายจังหวัดในประเทศไทยประสบอุทกภัยอย่างหนัก กลุ่มธนชาตได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งลูกค้า

นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยพักชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้สูงสุด 90 วัน พร้อมขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไปได้อีกสูงสุด 12 เดือน 
ดา้นสนิเชือ่เคหะพกัชำระคนืเงนิตน้ไดน้านสงูสดุ 12 เดอืน พรอ้มวงเงนิชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จำนวน 5 พนัลา้นบาท 
โดยขยายเวลาชำระคืนเงินต้นสูงสุด 1 ป ี ในส่วนของผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน การโอนเงิน  
ขา้มเขตที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารธนชาตทุกรายการ และค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินสดต่างธนาคาร การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร
ธนชาตที่ผูกภายในบัตรเดียวกัน ในกรณีบัตรเสีย/สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ยกเว้นค่าธรรมเนียมทำบัตรทดแทนและค่าธรรมเนียมรายปี   
แก่กลุ่มลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ ผลิตภัณฑ์บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาตแฟลช ลูกค้าสามารถยื่นพักหนี้ 
ลดยอดชำระหนี้ หรือขยายเวลาผ่อนชำระค่างวด จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ  

 
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ(CSR-after-Process)

 
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมประเภทนีเ้ปน็กจิกรรมทีด่ำเนนิการนอกเหนอืจากการดำเนนิธรุกจิปกตขิององคก์ร ซึง่กลุม่ธนชาตไดด้ำเนนิการ

ด้านนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ต่อมาเมื่อกลุ่มธนชาตได้มีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายในกลุ่มมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม  
เพื่อสังคมที่ได้รับนโยบายจากส่วนกลาง โดยสำนักงานเครือข่าย (HUB) ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR Committee) พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการฯ จากนั้นพนักงานของธนาคารธนชาตและบริษัทในกลุ่มธนชาต  
ในแต่ละภูมิภาคก็จะลงมือดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน รวมทั้งเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า และประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
นั้น ๆ ด้วย โดยองค์กรได้กำหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทางดำเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้  

1. ด้านการพัฒนาเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส  
2. ด้านสุขภาพและอนามัยชุมชน  
3. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ 
4. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 
 

โครงการ“ธนชาตห่วงใยสวมหมวกนิรภัยให้น้อง”
 
เป็นโครงการที่ธนาคารธนชาตริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ในสำนักงานเครือข่ายหาดใหญ่ เพื่อมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน  

ที่โดยสารรถจกัรยานยนตม์าโรงเรยีนในเขตพืน้ทีอ่ำเภอหาดใหญ ่อำเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา และในป ี2551 ถงึป ี2553 ไดข้ยายพืน้ทีก่ารสง่มอบ
หมวกนิรภัยเพิ่มเติมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ พิษณุโลก นครปฐม และอุดรธานี ทั้งนี้ ธนาคารธนชาตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  
ของการป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเด็กเล็กโดยปราศจากหมวกนิรภัย ไม่ว่าจากเหตุผล  
ทีผู่ป้กครองไม่ใหค้วามสนใจกบัความปลอดภยัดงักลา่ว หรอืการจดัหาหมวกนริภยัของเดก็เลก็ที่ไดม้าตรฐานทำไดย้าก และมรีาคาแพง บรษิทัผูผ้ลติ
มีน้อยมากเมื่อเทียบกับหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ
ของการสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางออกจากบ้านมายังโรงเรียน ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่า  
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม  
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ของธนาคารธนชาตในการสรา้งวฒันธรรมการสวมใสห่มวกนริภยัใหแ้ก่
ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่เป็นเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
การรณรงค์และสรา้งจติสำนกึในการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั ซึง่จะชว่ยลด
ความรนุแรงจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้จากการไมส่วมหมวกนริภยัไดอ้กีดว้ย 

สำหรับปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา ธนาคารธนชาตจงึไดจ้ดักจิกรรม  
ในโครงการ “ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง 84 พรรษา   
84 โรงเรยีน” เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รวมทัง้
รณรงค์สร้างวินัยจราจร และวัฒนธรรมในการสวมใส่หมวกนิรภัย  
ให้กับเด็กและผู้ปกครองทุกครั้งที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดย
ทำการมอบหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้กับ  
เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 
20,000 ใบ รวม 84 โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  
ที่ส่งแผนงานเข้าประกวด และได้รับคัดเลือกให้รับมอบหมวกนิรภัย 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี 
โดยได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนไปแล้วจำนวน  
ทั้งสิ้น 28,800 ใบ และธนาคารธนชาตจะได้ดำเนินโครงการทั้งการ  
สง่มอบหมวกนริภยัใหเ้ดก็ ๆ รวมทัง้การรณรงค์ใหผู้้ใหญ่ใหค้วามสำคญั
ในเรื่องนี้ต่อไป  

 
โครงการ“ธนชาตริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย”

 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชาต ิ โดยใหเ้ยาวชนสามารถอา่นออกเสยีงภาษาไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
รวมถงึมารยาทอนัดงีามของไทยทีส่ามารถนำไปปรบัใช้ในชวีติประจำวนั
ได้อย่างถูกต้องงดงามตามแบบแผนวัฒนธรรมของไทย โดยโครงการ
ดงักลา่วธนาคารธนชาตไดส้านตอ่จากโครงการ “นครหลวงไทย อนรุกัษ์
เอกลักษณ์ไทย” ของธนาคารนครหลวงไทยที่จัดต่อเนื่องมาเป็น  
ระยะเวลากว่า 39 ปี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ “การแข่งขันอ่าน
ฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” ได้จัดการแข่งขันคดัเลอืก
ตวัแทนใน 4 ภาค ไดแ้ก ่ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต้ 
และภาคกลาง-กรงุเทพฯ โดยเปดิโอกาสใหส้ถาบนัการศกึษาสง่นกัเรยีน 
นักศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงอุดมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทน
สถาบนัเขา้รว่มแขง่ขนั เพือ่ชงิถว้ยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
ทั้งนี้ ในปี 2554 ได้เสริมกิจกรรม “การประกวดจัดพานธูปเทียนแพ” 
เพื่อให้เยาวชนเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดโต๊ะหมู่บูชา  
ได้สวยงามอย่างไทย ซึ่งในโครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังหญิง) และวัฒนธรรม
ของแต่ละภาคมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน 

 
จุดเริ่มต้นโครงการเกิดขึ้นในปี 2515 ได้เริ่มจัดการประกวด 

“มารยาทไทย” ในนามธนาคารศรีนคร และในปี 2523 เริ่มจัดการ
แข่งขัน “อ่านฟังเสียงศรีนคร” โดยในปี 2538 ได้ขอพระราชทาน  
พระราชานญุาตขอถว้ยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ  
ทั้ง 2 กิจกรรม ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครได้รวมกิจการกับ

ธนาคารนครหลวงไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “นครหลวงไทย 
อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” และในปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทย  
ได้รวมกิจการกับธนาคารธนชาต และยังคงสานต่อโครงการดังกล่าว
โดยเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” 

 
สำหรับแรงบันดาลใจในการจัดโครงการดังกล่าว ก็เพื่อธำรง

และรกัษาไวซ้ึง่เอกลกัษณค์วามเปน็ไทย ทัง้การอา่นฟงัเสยีงภาษาไทย 
ตลอดจนการปฏบิตัเิกีย่วกบัมารยาทไทยในชวีติประจำวนัใหค้งอยูคู่ก่บั
คนไทย เพือ่ไม่ใหเ้กดิการเสือ่มสลายไปตามกาลเวลา และสภาวการณ์
ทางสังคมที่นิยมสิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้
เยาวชนของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และ
ร่วมกันรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ซึ่งวัฒนธรรมทางด้าน
ภาษาไทยและมารยาทไทยนั้น จัดเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่แสดงถึง
ความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี 

 
โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2554 

มีนักเรียน นักศึกษากว่า 3,000 คน จาก 980 สถาบันทั่วประเทศ  
ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับชั้น 
ได้แก่ ระดบัประถมศกึษาตอนตน้ (ป.1 ถงึ ป.3) ระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย (ป.4 ถึง ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ถึง ม.3) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) และระดับอุดมศึกษา 
โดยจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2554 

 
โครงการสะพานบุญ

 
เปน็กจิกรรมทีธ่นาคารธนชาตอำนวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้  

ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารธนชาตในการทำบุญผ่านเครื่องเอทีเอ็ม  
ของธนาคารธนชาต โดยลูกค้าสามารถบริจาคเงินให้แก่หลายองค์กร
เพื่อสังคมผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารธนชาต โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
เพื่อเป็นสะพานบุญให้แก่ลูกค้าของเราส่งต่อไปยังหลากหลายองค์กร  
ทีอ่ทุศิตนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
โดยเป็นช่องทางหาทุนสนับสนุนมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ 
นอกจากนี ้ ธนาคารธนชาตยงัได้ใหก้ารสนบัสนนุมลูนธิเิดก็ออ่นในสลมั 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในปี 2554 ได้มอบเงินจำนวน 
1,170,000 บาท ที่ได้จากการตั้งกล่องรับบริจาคจากลูกค้า ผู้บริหาร 
และพนักงานในกลุ่มธนชาต ณ สาขาธนาคารธนชาตทั้ง 680 แห่ง
ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็ก ๆ เจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีและ
เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวธนาคารธนชาต  
ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 

 
 

โครงการสนับสนุนสภากาชาดไทย
 
 • กิจกรรม “ออกร้านงานกาชาดประจำปี”  

 เป็นกิจกรรมที่ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย
ได้ร่วมกันออกร้านงานกาชาด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี   
โดยในป ี2554 เปน็ครัง้ที ่35 จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่30 มนีาคม ถงึ วนัที ่  
7 เมษายน 2554 ณ บริเวณสวนอัมพร ภายใต้คำขวัญ “84 พรรษา
มหาราช ตามรอยพระบาท กาชาดช่วยไทย ถวายไท้องค์ราชัน”  
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เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
องคร์าชปูถมัภก สภากาชาดไทย ทรงมพีระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 
ทั้งนี้ ธนาคารธนชาตได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 5.2 ล้านบาท 
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สมทบออกร้านในงานกาชาดประจำปี 
2554 โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นองค์
สภานายิกาอุปถัมภ์ 

 
จดุเริม่ตน้การเขา้รว่มออกรา้นงานกาชาดเกดิขึน้ในป ี2519 

โดยธนาคารศรีนครได้รับเชิญเข้าร่วมออกร้านงานกาชาด ซึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมออกร้าน โดยใช้ชื่อ   
“ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนคร  
รวมกับธนาคารนครหลวงไทย และได้ออกร้านกาชาดในนามธนาคาร
นครหลวงไทย โดยใช้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และ  
ในปี 2554 เมื่อธนาคารนครหลวงไทยรวมกิจการกับธนาคารธนชาต   
จึงได้ออกร้านในนามธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย   
โดยปัจจุบันก็ยังเป็นเพียงธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่มีการออกร้าน  
ในงานกาชาด ณ บรเิวณสวนอมัพร ทัง้นี ้รายไดส้ทุธจิากการจำหนา่ย
สลากกาชาด และจากการออกร้านงานกาชาดได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองคอ์ปุนายกิา   
ผูอ้ำนวยการสภากาชาดไทย เพือ่โดยเสดจ็พระราชกศุล สมทบทนุบำรงุ
สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี 

 
 • กิจกรรม “บริจาคโลหิต ร้อยใจถวายพ่อหลวง” 

เป็นกิจกรรมที่สำนักงานเครือข่ายขอนแก่นจัดขึ้น  
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและ  
พนกังานรว่มกนัทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ
บรรเทาในช่วงภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
มาอำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตโดยตลอด นอกจากนี้ 
ยังมีบริการตรวจสุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม 
และแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้เพื่อช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ตลอดจน
เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใน  
ป ี2554 ได้รับมอบบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 
480,050 ซีซี โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 1,164 คน 

 
จุดเริ่มต้นการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเกิดขึ้นในปี 

2547 โดยสำนักงานเครือข่ายขอนแก่นเป็นต้นแบบจัดกิจกรรม CSR 
บริจาคโลหิตของ HUB เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้
สริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งต่อมาได้ขยายขอบเขตการจัดกิจกรรมฯ 
ไปในพื้นที่สำนักงานเครือข่ายพระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช 
สระบุรี อุดรธานี ธนบุรี และรัชดาฯ โดยมีแรงบันดาลใจในการ  
จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปมาร่วมทำบุญด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ในภาวะฉุกเฉิน/ขาดแคลนโลหิต 

 
โครงการกลุ่มโรงเรียนในอุปถัมภ์ของธนาคารธนชาต
ที่ดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 
 • กิจกรรม “พี่ใช้งาน น้องใช้เรียน” 

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการนำกลับไปใช้ใหม่
ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำวัสดุโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่ง
ทั้งหมด อันได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน 

1 - 2. กฐินพระราชทาน 54 
 กลุ่มธนชาตนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดป่าประดู่ 

ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยบริษัทใน  
กลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน   
และประชาชนทั่วไปมีจิตศรัทธาร่วมกันถวายปัจจัยให้แก่  
วัดป่าประดู่ จำนวนเงิน 7,977,422.27 บาท เพื่อสมทบทุน  
ในการจัดสร้าง “ศาลาการเปรียญ” หลังใหม่  

3. มอบเงินสนับสนุนเด็กอ่อนในสลัมฯ 
 ธนาคารธนชาตมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1,170,000 บาท   
ที่ไดจ้ากการตัง้กลอ่งรบับรจิาคจากลกูคา้ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ในกลุ่มธนชาต ณ สาขาธนาคารธนชาต 680 แห่งทั่วประเทศ 

4. ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54 
 กลุ่มธนชาตร่วมมอบถุงยังชีพเบื้องต้น จำนวน 5,000 ถุง   

จากเงินบริจาคของธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ให้กับกองทัพเรือกรุงเทพ เพื่อนำไปแจกจ่าย  
ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชมวัดตึก วัดโบสถ์ และ
ชุมชนพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุร ี ที่ได้รับความเดือดร้อน  
จากอทุกภยั และความช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากลำบาก 

1 2 

3 4 
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หลอดไฟ เปน็ตน้ ในบธูงาน Money Expo 2011 ของธนาคารธนชาต   
นำไปจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องสมุด รวมทั้งสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน มอบให้แก่โรงเรียนวัดปากด่าน 
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายจาก
อทุกภยัในภาคใต ้เพือ่เปน็การฟืน้ฟ ูชว่ยเยยีวยา และสรา้งขวญักำลงัใจ
ให้เยาวชนได้รับการศึกษาและมีอนาคตที่ดี 

 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
เปน็กจิกรรมเพือ่สงัคมทีมุ่ง่ในการชว่ยเหลอืบรรเทาทกุข์ใหแ้ก่

ผูท้ี่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากภยัธรรมชาตติอ่เนือ่งเปน็ประจำทกุป ีทัง้นี ้
ในป ี2554 ธนาคารธนชาตได้ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาติ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 • โครงการ “ธนชาตรวมนำ้ใจ ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
ประเทศญี่ปุ่น” 

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ประเทศ
ญีปุ่น่ นบัเปน็โศกนาฏกรรมทีส่รา้งความเสยีหายแกช่วีติและทรพัยส์นิ
ที่รุนแรงมากที่สุดในรอบศตวรรษของชาวญี่ปุ่น ธนาคารธนชาต  
และธนาคารนครหลวงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นน้ำใจ  
เพื่อช่วยเหลือ ด้วยการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น   
รวมทั้งตั้งกล่องรับบริจาคเงินจากลูกค้า พนักงาน และสาขาธนาคาร
ธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย โดยมียอดบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 
2,840,913.38 บาท และนำไปมอบให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่น 

 

 • กิจกรรม “ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาคใต้” 

เป็นกิจกรรมที่สำนักงานเครือข่ายนครศรีธรรมราช  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมอบ
ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทอนหงส์ และ
ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย อำเภอนบพิตำ ชุมชนซอยประตูขาว ตำบล
เทพราช และตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำบลป่าระกำ อำเภอ
ปากพนัง และที่ว่าการอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้ง
สำนักงานเครือข่ายสุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับ  
ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเครือข่าย
ภูเก็ต ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ 

 
 • โครงการ “ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย  
น้ำท่วม 54” 

จากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัดของ
ประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
อย่างมากมาย มีผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก 
กลุ่มธนชาตจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านโครงการ 
“ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54” ดังนี้  

 
1. ดำเนนิการเปดิบญัชรีบับรจิาคเงนิเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

อุทกภัยในชื่อบัญชี “ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54” 
นำเงินไปจัดซื้อสิ่งของเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) 
จำนวน 5,000 ถุง (เป็นเงิน 1,020,410.25 บาท) ร่วมกับกองทัพเรือ
นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ชุมชมวัดตึก วัดโบสถ์ และ
ชุมชนพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี จัดซื้อชุดยา จำนวน 5,000 ชุด 
พรอ้มประกอบอาหารกลอ่ง (เปน็เงนิ 973,905.83 บาท) และถงุยงัชพี  
 

5 - 6. ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง 84 พรรษา 84 โรงเรียน 
 ธนาคารธนชาตมอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนเด็กนักเรียน  

ที่ร่วมในโครงการ “ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง   
84 พรรษา 84 โรงเรยีน จำนวน 20,000 ใบ ใหก้บั 84 โรงเรยีน
ทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

7 - 8. ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 
 ธนาคารธนชาตมอบทนุการศกึษาใหก้บัเยาวชนผูช้นะการแขง่ขนั

อ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ 
“ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ที่จัดกิจกรรม  
รอบคดัเลอืกขึน้ใน 4 ภาคเพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไทย รว่มอนรุกัษ์
วัฒนธรรมด้านภาษาและเรียนรู้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้อง 
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จำนวน 1,000 ชดุ พรอ้มนำ้ดืม่ 1,000 โหล (เปน็เงนิ 267,773.03 บาท) 
ร่วมกับกองทัพบกนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางพลัด 
ตลิ่งชัน บางใหญ่ บางบัวทอง ดอนเมือง และรังสิต 

 
2. มอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัย ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว  

ผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์อพยพ
มหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั อำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
และศนูยอ์พยพมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แห่งละ 9,000 ขวด 

 
3. มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับกรม

ทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   
เพือ่จดัซือ้อปุกรณท์ำความสะอาดชว่ยเหลอืประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั 

 
4. มอบชดุโตะ๊-เกา้อีน้กัเรยีน จำนวน 120 ชดุ และรว่มกนั

ฟืน้ฟซูอ่มแซมโรงเรยีนอนบุาลวดัสงิห ์ จงัหวดัชยันาท ดว้ยการทาสรีัว้
และอาคารเรยีนใหก้ลบัมามคีวามสวยงาม และชว่ยสรา้งคณุภาพชวีติ
ด้านการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียน อีกทั้งยังมีโครงการที่จะมอบชุดโต๊ะ
เกา้อีน้กัเรยีนใหแ้ก่โรงเรยีนทีป่ระสบอทุกภยัอกีประมาณ 20 โรงเรยีน  
ในครึ่งปีแรกของปี 2555 ร่วมกับมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยใน
จำนวนงบประมาณ 6 - 7 ล้านบาท 

 
5. บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จำกดั (มหาชน) สนบัสนนุ

เงนิจำนวน 100,000 บาท จดัทำถงุยงัชพีเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั 
ผ่านโครงการ “ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54”   
พร้อมมอบชุดยารักษาโรค จำนวน 999 ชุด รวมมูลค่า 49,950 บาท 
ที่ได้จากการร่วมบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้าของบริษัท  
หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้กับกลุ่มกิจกรรมสังคม 
ธนาคารธนชาต เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป 

 
6. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด สนับสนุนเงิน   

700,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพนำไปมอบผ่านกองทัพเรือ 
และกองทัพบก พร้อมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัท  
ธนชาตประกันชีวิต จำกัด ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เพื่อบรรเทา  
ความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ “ธนชาตรวมน้ำใจ   
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 54” 

7. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด สนับสนุนเงิน
จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ  
ผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการ “ธนชาตรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย  
น้ำท่วม 54” 

 
โครงการเพื่อพระพุทธศาสนา
 
 • กิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา “กฐิน
พระราชทาน” 

ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2554 ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารธนชาตนำไปถวาย 
ณ วัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในการนี้ 
บริษัทในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน 
และประชาชนทั่วไปได้มีจิตศรัทธาร่วมกันในการถวายปัจจัยให้แก่วัด
เปน็จำนวนเงนิ 7,977,422.27 บาท เพือ่รว่มสมทบทนุในการจดัสรา้ง 
“ศาลาการเปรียญ” หลังใหม่ 

 
จดุเริม่ตน้การถวายผา้พระกฐนิพระราชทานเกดิขึน้ครัง้แรก

ในปี 2549 ณ วัดแก้วโกรวราราม จังหวัดกระบี่ จากนั้นธนาคาร  
ธนชาตได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี 
โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   
พระอารามหลวง ปูชนียสถานไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย นอกจากนี้   
ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   
มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 



รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 
 
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2546 และมีนโยบาย  
การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติสำหรับ
บุคลากรในองค์กร   
  
  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
“www.thanachart.co.th” และจดัใหม้นีโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี จรรยาบรรณทางธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ในระบบข้อมูลภายในของกลุ่มธนชาต เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธนชาตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง 
นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CG & CSR Project)   
ทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบ
หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่จะมีการสอดแทรกเนื้อหาการปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ   
โดยเฉพาะหลักสูตรปฐมนิเทศที่มุ่งเน้นให้พนักงานที่เข้าร่วมงานกับกลุ่มธนชาต ตระหนักถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงได้เพิ่ม
ศักยภาพช่องทางการอบรมผ่านสื่อ E-learning ให้พนักงานได้เข้าถึงการอบรม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานได้ง่ายขึ้น 
มีการใช้วีดิทัศน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และมีการทดสอบความเข้าใจเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญในการให้บุคลากรทุกคน  
ในองค์กรเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2554 มีดังต่อไปนี้ 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 
 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมี
ส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ และ  
การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 
 
 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 
  • บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวกับการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย วาระการประชุม และข้อมูลในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อน  
การประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้ 
 
ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่แสดงกำหนด  
   การประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผล และแจ้งการเปิดเผยหนังสือบอกกล่าว  
   เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 
  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่   
(www.thanachart.co.th) วนั เวลา สถานทีป่ระชมุ วาระในการประชมุ ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ คำชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน   
   การแสดงเอกสารการเข้าประชุม กฎเกณฑ์ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ   

การกำกับดูแลกิจการ 
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   ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยมี  
   ข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในเอกสารที่ส่ง  
   ทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้   
   ได้เผยแพร่รายงานประจำปีล่วงหน้า  
   ก่อนวันประชุมด้วย 
 
จัดส่งทางไปรษณีย์ จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  
   สามัญผู้ ถื อหุ้ น เอกสารประกอบ  
   การประชุม และรายงานประจำปี   
   ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
   ทกุรายลว่งหนา้ก่อนวันประชุม 14 วัน  
 
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงประกาศหนงัสอืบอกกลา่วเชญิประชมุ  
   สามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน  
   ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตดิตอ่กนั   
   3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน 
 
  • บรษิทัฯ มกีารเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถ
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม และสามารถเสนอ  
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมถึง
การเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 จนถึง  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการเสนอเรื่อง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผลในที่ประชุม 
 
  • บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ 
 
  • บริษัทฯ ได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
  วันประชุมผู้ถือหุ้น
 
  • บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานที่
จัดการประชุม เจ้าหน้าที่ต้อนรับ มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้  
ลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่  
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว   
รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง  
 
  • บรษิทัฯ กำหนดแนวทางในการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ไม่ให้
เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยัง  
ไม่ได้ลงมติ บริษัทฯ ไม่มีการสลับวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระ  
การประชุม หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม  
อย่างกะทันหัน รวมทั้งให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมอย่างเต็มที่ 

  • มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมอบฉันทะให้บุคคลอื่น 
จำนวน 1,663 ราย รวมจำนวนหุ้น 647,184,842 หุ้น หรือเท่ากับ
ร้อยละ 50.65 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
 
  • กรรมการทกุทา่นเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
 
  • ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 
ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้น
ทราบในช่วงเปิดการประชุม 
 
  • บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 
  • ในการประชุมมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดิทัศน์  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลชัดเจน 
 
  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 
  • บรษิทัฯ ไดจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ โดยมกีารบนัทกึ
ข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“ตลท.” และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 
 
 1.3 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยสรุปได้ดังนี้ 
 
  • กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงาน  
การเก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม 
 
  • กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการ   
ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารสูงสุด  
ฝ่ายบัญชี ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ “สำนักงาน ก.ล.ต.” รายงานการถือหุ้น รวมถึง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่าง ๆ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่  
ไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นรายไตรมาส และหากมีการซื้อ-ขายหุ้นของ  
บริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ 
นับจากวันซื้อ-ขายหุ้น และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง 
 
  • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษา 
ที่ล่วงรู้สารสนเทศสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ นำมาใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยกำหนดไว้ในประกาศและ  
ในจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต 
 
  • มกีารประกาศ เรือ่ง การกำกบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดช่วง  
ระยะเวลาห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำการซื้อขาย  
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วัน ก่อนวันสิ้นแต่ละไตรมาส 
จนถึงวันที่ 2 หลังจากวันที่บริษัทฯ เปิดเผยงบการเงินและฐานะ  
การเงินต่อ ตลท. 
 
  • กรณีพบมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย ต้องได้รับการพิจารณาโทษจากคณะ
กรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 
 
 1.4 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่อง  
การใช้ข้อมูลภายในไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายใน  
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 
 
  • มีนโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธนชาต 
และการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาต กับกรรมการหรือผู้มี
อำนาจในการจัดการบริษัทในกลุ่มธนชาต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว โดยหลักการ คือ 
 
   1. การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ให้บริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
ยกเว้นธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในกลุ่มธนชาตที่ เป็นรายการ
ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงเกือบทั้งหมด 
หรือรายการระหว่างบริษัทลูกกับบริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ถือหุ้นทางตรง
เกือบทั้งหมดในทั้งสองบริษัท (ตั้งแต่ร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น) ให้เสนอคณะกรรมการ  
บริษัทพิจารณา โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (บริษัทแม่
ตามขอ้นี ้หมายถงึ บริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีกบริษัท) 
    1.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงมติ 
ยกเว้นธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในกลุ่มธนชาต การพิจารณาอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริษัทอาจใช้มติเสียงข้างมากก็ได้  
     โดยในวาระการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้อง  
ไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 
    1.3 การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นที่ เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยให้หารือไปยังหน่วยงานกำกับ  
กฎระเบียบ และให้หน่วยงานกำกับกฎระเบียบมีอำนาจในการกำหนด
หลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
  
   2. การนำเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการแต่ละบริษัท
พิจารณา จะต้องมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน  
ดังต่อไปนี้ 
    2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสินเชื่อ  
หรือการลงทุน และ/หรือหน่วยงานกำกับกฎระเบียบ ในกรณีที่เป็น  
ธุรกรรมสินเชื่อหรือการลงทุน หรือก่อภาระผูกพัน 
 

    2.2 หน่วยงานกำกับกฎระเบียบ ในกรณีที่ เป็น  
ธุรกรรมอื่น นอกเหนือจากธุรกรรมในข้อ (2.1) ที่แสดงว่าธุรกรรม  
ที่ขออนุมัติปฏิบัติถูกต้องตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธปท.” และกฎหมายกำหนด 
 
   3. แนวทางในการตดิตามและปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบั
การทำธรุกรรมระหวา่งกนั และการเปดิเผยขอ้มลูการทำธรุกรรมในกลุม่ 
    3.1 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายการ
ทำธุรกรรมภายในกลุ่มที่กำหนดไว้ได้ หรือกรณีที่เกิดปัญหาความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมภายในกลุ่ม ให้นำเสนอ
ข้อมูลให้คณะกรรมการของบริษัทแม่พิจารณา 
    3.2 ให้มีการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่าง
กันภายในกลุ่มธนชาตทุก 6 เดือน โดยกำหนด ดังนี้ 
     3.2.1 ใหธ้นาคารธนชาตและบรษิทัลกู รายงาน
การทำธรุกรรมระหวา่งกนัภายในกลุม่ธนชาตตอ่คณะกรรมการบรหิาร
และคณะกรรมการธนาคารรับทราบตามลำดับ 
     3.2.2 ให้บริษัทฯ และบริษัทลูก ซึ่งได้แก่ 
ธนาคารธนชาต บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัท
บริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด รายงานการทำธุรกรรมระหว่างกัน
ภายในกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของ  
บริษัทฯ รับทราบตามลำดับ 
    3.3 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมต่อบุคคล
ภายนอก โดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ รวมถึง
มาตรฐานบัญชี 
 
  • มีการกำหนดขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขาย 
เช่า ให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่มธนชาต หรือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน 
 
  • กรณีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน จะส่งเรื่องให้หน่วยงาน
กำกับกฎระเบียบให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายและเกณฑ์
ปฏิบัติ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
 
  • มีการกำหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่า 
รายการใดที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันมี  
ผลประโยชน์ในการทำรายการ ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ  
เรื่องที่จะพิจารณา และห้ามกรรมการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมในช่วงการพิจารณารายการนั้น ๆ 
 
  • มาตรการกรณีการขออนุมัติทำธุรกรรมในกิจการที่
บริษัทฯ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ด้วยมติเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
ทีม่ผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งเขา้รว่มพจิารณาอนมุตักิารทำธรุกรรมนัน้ ๆ 
 
  • มาตรการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึง
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมี  
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. 
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  • การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด 
 
  • มกีารสอบทานการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามแผนงาน
ตรวจสอบประจำปีและมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  • กำหนดให้ เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น ตลอดจนถึง  
การดำรงตำแหนง่ในบรษิทัตา่ง ๆ ของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็น  
รายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นฐานรายชื่อในการเปิดเผย
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
 
  • กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่ค้า
หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่  
ทับซ้อน 
 
2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
  กลุ่มธนชาตกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย   
ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ รวมถึงสังคมและ  
สิ่งแวดล้อม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการเปิดเผยข้อมูล
โดยสื่อภายในเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  
ถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั และเปดิเผยขอ้มลูดงักลา่วทางเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการเอาใจใส่ดูแล  
อยู่ตลอดเวลา โดยกำหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
 
  ผู้ถือหุ้น 
 
  กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี   
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง
และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแลและอำนวย  
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ 
 
  พนักงาน 
 
  ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการสำรวจข้อมูล ตลอดจน
พิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อและดัชนีผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวโน้ม  
ในการปรับเงินเดือน รวมถึงใช้ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) โดยในปี 2554 ได้นำแบบประเมิน
คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับพนักงานกลุ่มธนชาต สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินธุรกิจ (CEO’s Six-point Agenda) 
ของกลุ่มธนชาต เป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อการจ่ายผล
ตอบแทนและการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ 
ยังมีการปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระ  

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของพนักงานตามความเหมาะสมกับภาวการณ์  
ทางเศรษฐกิจ และการเตรียมการรวมกิจการ ซึ่งได้แก่ การปรับเพิ่ม
ประเภทและวงเงินค่ารักษาพยาบาล การเพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือค่า
เล่าเรียนบุตร การปรับปรุงวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี การปรับปรุง
อตัราสะสมและสมทบกองทนุสำรองเลีย้งชพี การเพิม่สวสัดกิารชว่ยเหลอื
กรณีเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  
ในกลุ่มธนชาต การซ้อมหนีไฟ รวมถึงได้มีการปรับปรุงและดูแล
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้รับ
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพในการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร
ข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำวารสารรายเดือน 
“สานสายใย” ซึ่งเป็นวารสารที่มุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในกลุ่ม  
ธนชาต นอกจากนี้ มีการสื่อสารผ่านระบบโทรทัศน์ภายในองค์กร 
“ธนชาต แชนแนล” รวมถึงการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตที่มุ่งเน้น
สำหรับเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต กฎเกณฑ์จากทางการที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มธนชาต และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาตที่ได้มีการจัด  
ในช่วงปี 2554 
 
  กลุ่มธนชาตยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยในปี 2554 กลุ่มธนชาตยังคงมุ่งเน้นการยกระดับ
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งงานในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ   
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
บุคลากร ที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของกลุ่มธนชาต รวมทั้งเสริมสร้าง  
ให้พนักงานตระหนักถึงการดำเนินงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของ
ทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงได้กำหนดแผน
พัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ
ของกลุ่มธนชาต และการดำเนินการรวมกิจการ เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และ  
การรวมกิจการที่ราบรื่น โดยยังคงสามารถให้บริการลูกค้าได้เป็น
อย่างดีและมีความต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และการฝึกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม ซึ่งได้รับคำแนะนำ
และการสนับสนุนองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบจากสโกเทียแบงก์ 
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารในระดับสากล   
รวมทั้งการฝึกอบรมและสัมมนาภายนอก การศึกษาดูงานกับสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
  โครงการ Go Together เป็นโครงการพิเศษของประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริม
และเสริมสร้างการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานภายใต้  
วิสัยทัศน์ของกลุ่มธนชาต คือ การทำงานร่วมกันอย่างสมัครสมาน
สามัคคี หรือ Synergy โดยในปี 2554 โครงการ Go Together   
ได้ถูกจัดให้มีขึ้น 18 ครั้ง โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละพื้นที่  
ทั่วประเทศ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมุ่งเน้นให้มีการสื่อสาร
นโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาตจากส่วนกลาง   
เพื่อให้พนักงานทั้งกลุ่มธนชาตเข้าใจในทิศทางกลยุทธ์เดียวกัน   
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการดำเนินแผนธุรกิจของผู้บริหารจาก
ส่วนกลางและผู้บริหารของเครือข่ายสาขา โดยมุ่งเน้นถึงการปรับ
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กลยุทธ์ให้เป็นไปตามภูมิทัศน์การแข่งขันของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นการดำเนินธุรกิจ
เพื่อลูกค้าของแต่ละภูมิทัศน์ การแข่งขันอย่างแท้จริง และการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร 
อีกทั้ งยัง เป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้ งกลุ่มธนชาต มีความ
กระตือรือร้นและเข้าใจถึงการทำธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นพลัง  
อนัยิง่ใหญท่ีจ่ะทำใหก้ลุม่ธนชาตประสบความสำเรจ็ สำหรบัป ี2555 นี ้
โครงการ Go Together ยังคงมีการดำเนินการต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ภายใต้แนวความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการรวมพลัง
ความแข็งแกร่ง หลังการรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายัง
ธนาคารธนชาต และความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นอย่างสโกเทียแบงก์ 
 
  ลูกค้า 
 
  กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน  
ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า มีการเรียกเก็บค่าบริการ  
ที่เป็นธรรม พร้อมนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน
และเพียงพอให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ 
 
  กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
  กลุ่มธนชาตได้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้
สามารถรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า บุคคล
ภายนอก และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำ
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจ้าหน้าที่การตลาด 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) 
เป็นต้น บริษัทฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
จะติดตามข้อร้องเรียน พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน  
ทุกราย และนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต 
ให้ตอบสนองความต้องการและทำให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียเกิด
ความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป 
 
  คู่ค้า/เจ้าหนี้ 
 
  สำหรบัคูค่า้ กลุม่ธนชาตไดก้ำหนดนโยบายและแนวปฏบิตังิาน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด  
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้   
โดยมีระเบียบอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ และการเช่า  
อย่างละเอียดและรัดกุม รวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึง  
คูส่มรส ญาต ิและคูค่า้หรอืคูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน และไม่ให้
บคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีเขา้มามสีว่นรว่มในขัน้ตอนและกระบวนการจดัซือ้ 
จัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ที่  
ทับซ้อน 
  
 สำหรับเจ้าหนี้ ได้ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้ง  
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งหลักเกณฑ์และ  
ข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกัน  
ในระยะยาว 

  คู่แข่ง 
 
  ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกา และแข่งขันกับบุคคลอื่นหรือ
องค์กรอื่นภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นธรรม 
ไม่กล่าวหา ให้ร้าย หรือซ้ำเติมคู่แข่งขัน รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูล  
ที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตและไม่เหมาะสม 
 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
  กลุ่มธนชาต ได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยมี  
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้นำในการผลักดันอย่างจริงจัง   
ซึ่งหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนี้ ดำเนิน
อยู่ภายใต้หลักการในเรื่องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ว่า “เติบโตอย่างยั่งยืน
และมีคุณธรรมพร้อมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือชุมชน
ทอ้งถิน่และสงัคมอยา่งเขา้ใจ ตัง้ใจจรงิและตอ่เนือ่ง จากความรว่มมอื
กับพนักงาน พันธมิตร ชุมชนในท้องถิ่นและสังคม” 
 
  ภาครัฐ 
 
  ดำเนนิธรุกจิอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และระเบียบข้อบังคับของทางการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดำเนินธุรกิจกับองค์กร หรือ
บุคคลที่กระทำผิดต่อกฎหมาย 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีการ
รายงานที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และจัดให้มีรายงานของ  
คณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 
 
  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้เปิดเผยคำอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & 
Analysis: MD&A) ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและ  
งวดประจำป ีโดยเริม่ตัง้แตก่ารเปดิเผยงบการเงนิ ประจำงวดครึง่ปแีรก 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เป็นต้นมา 
 
  บริษัทฯ มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)   
ทำหน้าที่ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้น   
นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์และบรษิทัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื ทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ  
ขององค์กร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2217 8000, 0 2217 8444 และ 0 2217 8199   
ต่อ 3027 หรือ E-mail Address: tcap_ir@thanachart.co.th 
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้อง  
ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียมกัน โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้งเป็นไป
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ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 
  - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำปี (Annual   
Report) 
  - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ 
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ 
 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 4. เว็บไซต์ของบริษัทฯ “www.thanachart.co.th” 
 5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออื่น ๆ 
 6. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 
 7. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/One-
on -One Meeting) 
 8. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (Road Show) 
 9. การจัดส่งหนังสือแจ้งข่าวสารทางไปรษณีย์ 
 
 กิจกรรมในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่
ผูเ้กีย่วขอ้งในโอกาสตา่ง ๆ ทัง้การเขา้พบสมัภาษณต์วัตอ่ตวั (One-on-
One Meeting) การประชมุทางโทรศพัท ์(Conference Call) การจดัพบ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย (Group Analyst Meeting) และ  
การเดินทางไปพบนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) 
 
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งด้านการเงิน การบัญชี   
การบริหารจัดการ และอื่น ๆ อันทำให้สามารถบริหารจัดการ  
การประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ  
 
  บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน   
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 

  กรรมการอิสระ
 
 บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าแนวทางของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้ 
 

 1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
สว่นราชการ ซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ 
 
 3. ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ  
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 
 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 
 
 6. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึ
การใหบ้รกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั 
ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปกีอ่นวนัแตง่ตัง้ 
 
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น  
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ
หนึ่ งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอื่น   
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี  
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 
 ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
ตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็น
ได้ตามที่พึงจะเป็น 
 
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 
 1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่รับผิดชอบในการ  
ดำเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน  
ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน   
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
 
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายความว่า 
  1) กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
  2) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึง
บุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  3) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และ
เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น 
 
 ทั้งนี้ ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ปัจจุบันบริษัทฯ   
มีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมกันร้อยละ 55.55 (5 ใน 9 คน) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 มีโครงสร้างคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

1.  นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ - ✓ - 
 
2.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ✓ - - 
 
3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - - ✓
 
4.  นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ - - ✓
 
5.  นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการ - - ✓
 
6.  นายพิมล รัฐปัตย์ กรรมการ - ✓ - 
 
7.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ ✓ - - 
 
8.  นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ ✓ - - 
 
9.  นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ ✓ - - 

 
หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ   
 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยมีนายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการ  
 คณะกรรมการ 
 

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ
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 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจาก
ตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน   
แต่ไม่เกิน 1 ใน 3  
 
 โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามที่กล่าวข้างต้น  
ในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการ
ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยู่ในตำแหนง่มานานเทา่ ๆ กนั เปน็จำนวนมากกวา่
จำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการ  
ดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก 
 
 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับ  
คัดเลือกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ 
 
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม 
โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งนี้ โดยทั่วไป
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ ในการกำหนด
นโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ  
การดูแลให้มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายที่
กำหนด ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ
และเป็นธรรมต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ 
บริษัทฯ 
 2. กำหนดนโยบายทีส่ำคญั แผนกลยทุธ ์เปา้หมายทางการเงนิ 
และงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม 
 3. กำกับ ดูแล และติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
 4. ดแูลใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคมุภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ 
 5. ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง  
เป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา 
 6. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ในรายงานทางการเงินประจำปี และแสดงไว้คู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่รายงานทางการเงนิ
ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
 

 7. แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นสมควร 
 8. กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจในการบริหารงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 9. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทน 
และเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนเสนอ 
 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ 
 11. พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 การแยกตำแหน่ง 
 
 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ
ดูแลและการบริหารงานประจำ 
 
 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 
 
 เนือ่งจากบรษิทัฯ เปน็บรษิทัแมข่องกลุม่ธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
จงึอยู่ในบงัคบัของประกาศ ธปท. ที ่สนส. 13/2552 เรือ่ง ธรรมาภบิาล
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ   
ผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ สามารถเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน   
3 กลุ่มธุรกิจ 
 
 คณะกรรมการชุดย่อย 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
ศกึษากลัน่กรองงานตามความจำเปน็ โดยกำหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 คณะกรรมการบริหาร
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
  ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  
  รองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ  
  กรรมการบริหาร 
 4. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  
  กรรมการบริหาร 
  นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
 1. บรหิารจดัการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย เปา้หมาย งบประมาณ 
และแผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อนมุตัภิายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์
และประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง 
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 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย 
 4. บรหิารจดัการเกีย่วกบัธรุกรรมของบรษิทัฯ เชน่ การลงทนุ 
ทรัพย์สินรอการขาย เป็นต้น 
 5. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัด
โครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ 
เป็นต้น 
 6. มอบหมายหน้าที่ หรือมอบอำนาจช่วงเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร 
 7. กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ  
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้น โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กำหนด เพื่อเป็น
เครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการ
บริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง โปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดี 
และมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและ  
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับขอบเขตอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กำหนด และได้ประกาศ
เป็นกฎบัตรไว้โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีสำนัก
ตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ  
การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ทุกคนเป็น  
กรรมการอิสระ และกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ มีความรู้ความเข้าใจ 
หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน มีรายนาม ดังต่อไปนี้  
 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ        
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์  
  กรรมการตรวจสอบ 
  นายภาวัต เมธีชุติกุล  
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ กรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี  

  หรือการเงิน มี 2 คน คือ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ และ 

  นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 1. สอบทานกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูล  
ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน   
เป็นที่เชื่อถือได้ โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และ  
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส
และประจำปี 
 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และ  
ผู้กำกับดูแล 
 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่ามีอย่าง
เพียงพอสอดคล้องกับแนวทางของ ธปท. และนโยบายของบริษัทฯ 
 4. สอบทานหลกัฐานการไตส่วนภายใน เมือ่มขีอ้สงัเกตหรอื
สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต มีสิ่งผิดปกต ิ หรือมีความบกพร่อง
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาต่อไป 
 5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน 
 6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม  
กฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ 
 7. พิจารณาผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 8. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
ทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน  
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี  
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 9. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน 
โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ  
 10. มีอำนาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้
ข้อมูลหรือชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 11. มีอำนาจลงนามอนุมัติ ดังนี้ 
  11.1 การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสำนัก
ตรวจสอบ ตามระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน 
  11.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักตรวจสอบ
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย และบริษัทลูก  
ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย และบริษัทลูกของบริษัทย่อย 
มอบหมายให้สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต สรุปผลภาพรวม
การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทย่อย และ
บริษัทลูกของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   
รับทราบในฐานะบริษัทแม่ 
 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย การทุจริต และเรื่องที่มีผลกระทบต่องบการเงิน หรือ
สถานะ หรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้รายงาน  
ให้ทราบอย่างละเอียด 
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
และตามที่ ตลท. หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด 
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 โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกลุ่มธนชาต มีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ 
  13.1 กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตามแนว
นโยบาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และของกลุ่ม
ธนชาต 
  13.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต 
  13.3 ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 
 
 คณะกรรมการสรรหา
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2545 มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ  
การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯ มีกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 
มีรายนาม ดังต่อไปนี้  
 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
  ประธานกรรมการสรรหา 
 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  
  กรรมการสรรหา 
 3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์  
  กรรมการสรรหา 
  นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง  
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธปท. 
หากมีการร้องขอ  
 2. กำหนดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจาก 
  2.1 คุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ 
  2.2 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2.3 นำผลการประเมินคณะกรรมการมาใช้ประกอบการ
พิจารณา ในกรณีที่กรรมการเดิมดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ 
 3. กำหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระ พจิารณาคดัเลอืกบคุคล
ที่มีคุณสมบัต ิ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ ตามเกณฑ ์ 
ที่กำหนดไว้ 
 4. ดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ 
คุณสมบัติ และจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 5. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามแต่กรณี 
 6. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณา 

 7. จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
และผู้มีอำนาจในการจัดการ 
 8. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดกระบวนการสรรหา  
ในรายงานประจำปี 
 9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯได้กำหนดนโยบายสรรหาสรุปดังนี้
 
 แนวทางการพิจารณาสรรหา 
 
 1. สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ โดยคัดเลือกผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดย 
  1.1 เลื่อนตำแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น 
  1.2 โยกย้ายบุคลากรภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ธนชาตที่มีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยเน้นบุคลากรจากภาค
สถาบันการเงิน หรือที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินที่มีประสบการณ์ตรง 
เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 
 
 นโยบาย 
 
 สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ   
ผูม้อีำนาจในการจดัการ ทีม่คีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมกบักจิการ
ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง 
และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ 
และในกรณีอื่น ๆ แล้วแต่กรณี โดยมีนโยบายในการสรรหา ดังนี้ 
 1. พจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้ง และองคป์ระกอบ
โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนถึง
บุคลากรที่ต้องการสรรหา 
 2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม   
โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการ
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  
ที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจ และ  
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในตำแหน่งนั้น ๆ 
 4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
 5. จัดให้มีการพิจารณาประเมินการทำงานของกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ และผูม้อีำนาจในการจดัการ
เป็นประจำทุกปี 
 
 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการสรรหา
จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหา
กำหนด 
 



 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 มีวาระการดำรงตำแหน่ง
เท่ากับการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 บริษัทฯ มีกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ทุกคน
เป็นกรรมการอิสระ มีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
 3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์  
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
  นายธเนศ ขันติการุณ  
  เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทน 
 
 1. กำหนดนโยบาย หลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน รวมถงึ
ผลประโยชน์อื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจ  
ในการจัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และ  
ส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธปท. หากมีการร้องขอ 
 2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  
ที่เหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
 3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจำปี 
 4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
 5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจ  
ในการจัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบ 
 6. ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน   
ผลประโยชน์อื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจ  
ในการจดัการ ทีก่ำหนดใช้ในปจัจบุนัเพือ่ความเหมาะสมเปน็ประจำทกุปี 
 7. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 8. เปิดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้
ในรายงานประจำปี 
 9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯได้กำหนดนโยบายกำหนดค่าตอบแทนสรุปดังนี้
 
 แนวทางการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน 
 
 1. การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจในการจัดการ 
ต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับ  

ที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 
 2. การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจในการจัดการ 
มกีระบวนการและขัน้ตอนที่โปรง่ใส ปฏบิตัติามหลกัของบรรษทัภบิาล 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 นโยบาย 
 
 1. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น
ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจในการจัดการ โดย 
  1.1 เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
หรือใกล้เคียง 
  1.2 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทฯ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลการ
ประเมินผลงานประจำปี 
  1.3 การจ่ายผลตอบแทนอยู่ ในระดับที่เป็นธรรมต่อ  
ผู้ถือหุ้น 
  1.4 ต้องอยู่ ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ  
หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล 
 
 2. แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ ต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 
 
 คณะกรรมการบริหารที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง
 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ ในการ
ควบคุม ดูแล และกลั่นกรองการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ   
ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย บริษัทฯ จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง 
โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารในการ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต 
 
 1. พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ ลงทุนแก่บริษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 
 2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 
 3. พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ ลงทุนของกลุ่มธนชาต  
ที่เกินระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนด 
 4. บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย  
 5. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต และนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อ
เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่ม  
ธนชาต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
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 6. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 
 คณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องบรรษัทภิบาล
 
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 
(Good Corporate Governance) ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี  
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดท้ำบทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
(Corporate Governance Committee) โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย  
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตลท. สำนักงาน 
ก.ล.ต. และ ธปท. กำหนด โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ  
ชุดย่อยอีก 2 ชุด ทำหน้าที่ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและ
ควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนา้ทีใ่นการตดิตาม สอบทาน 
และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น เพื่อกำกับดูแล
กิจการให้มีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 
 
 ผู้บริหาร
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีผู้บริหารในตำแหน่ง  
ผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร
สูงสุดของฝ่ายบัญชี ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 
 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  
  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ 
 4. นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์  
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 
 5. นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ  
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ 
 6. นางสาวดาราวรรณ  บุญนำเสถียร  
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
 7. นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี 
 
 เลขานุการบริษัท
 
 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายภาณุพันธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการ
บริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
และมอบหมายให้สำนักเลขานุการองค์กรเป็นหน่วยงานที่ดูแลงาน
เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และเพือ่ใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัฯ เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 
 1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

 2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มี  
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย่นแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ 
 3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 
 4. จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้พงึปฏบิตัติา่ง ๆ 
 5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้รหิาร รายงานประจำปขีองบรษิทัฯ หนงัสอืบอกกลา่ว
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและ  
ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการ  
มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
 8. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนากรรมการให้มีทักษะ และประสบการณ์ที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 
 9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 
 10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด 
 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 บรษิทัฯ มกีารกำหนดตารางเวลาการประชมุของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง   
ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการกำหนดวาระล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่ออนุมัติ 
วาระสืบเนื่อง และวาระการบริหารความเสี่ยง ที่ต้องพิจารณาเป็น
ประจำทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดทำ
หนงัสอืบอกกลา่วเชญิประชมุและรวบรวมเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม   
เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ 
โดยการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2554 
ที่ผ่านมา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 
 
 ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดง
ความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ และได้มี  
การจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
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1. นายบันเทิง ตันติวิท 12 - - - - 
 
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 12 - - - 12 
 
3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 11 20 2 2 - 
 
4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 12 20 2 2 - 
 
5. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 11 20 2 1 - 
 
6. นายพิมล รัฐปัตย์ 12 - - - - 
 
7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 12 - - - 8 
 
8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 12 - - - 12 
 
9. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 12 - - - 9 

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2554 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

ประชุมทั้งหมด 
12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมทั้งหมด 
20 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหา

ประชุมทั้งหมด 
2 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ประชุมทั้งหมด 
12 ครั้ง

คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

ประชุมทั้งหมด 
2 ครั้ง

 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการคณะตา่ง ๆ 
 
 1. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
  
  บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนสูงสุดของกรรมการไว้ เพียงแต่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดยวิธีการ  
แต่งตั้งคณะกรรมการมีขึ้นได้ 2 กรณี คือ 1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ  2) กรณีแต่งตั้งกรรมการระหว่าง  
วาระเนือ่งจากตำแหนง่วา่งลง ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาเพือ่ทำหนา้ที่ในการคดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม  
ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยในกรณีแรกจะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีหลังคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณา
ลงมติได้ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงระหว่างวาระจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็น
องค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลือจะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่ง  
ที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น ในส่วนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
 
  ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน   
และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
  ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
  2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกัน  
เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม  
ข้อ 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
  3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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 2. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้  
ใหก้รรมการคนหนึง่เปน็ประธานกรรมการบรหิาร โดยใหค้ณะกรรมการ
บริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่  
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
กรรมการบริหารโดยตำแหน่ง 
 
 3. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 
  คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรอง  
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่  
ทางการกำหนด มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 4. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
 
  คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรอง  
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการ  
ที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการสรรหา และ  
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทนตามแนวทางที่หน่วยงานทางการกำหนด 
 
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 
 กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้ผ่านหลักสูตรการอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association: IOD) คนละ 1 หลักสูตรเป็นอย่างน้อย   
โดยในปี 2554 กรรมการจำนวน 1 คน ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
ในหลักสูตรที่ IOD จัดขึ้น ดังนี้ 
 นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
 ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 

 - ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and 
  Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance 
  Program (FGP) รุ่น 3/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management 
  (MFM) รุ่น 6/2554 
- ประกาศนยีบตัร Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA) รุ่น 11/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial  
  Reporting (MFR) รุ่น 13/2554 
- ประกาศนยีบตัร Role of the Chairman Program (RCP) 

รุ่น 25/2554 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง 
 
 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
เป็นประจำทุกปี แบ่งออกเป็น 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่โดยในป ี2554 การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยภาพรวมทั้งคณะอยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.71 
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.54 
 
 แผนการสืบทอดตำแหน่ง 
 
 คณะกรรมการสรรหาไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในการจัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ  
บริษัทฯ 
 
 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 
 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ สำนัก
เลขานกุารองคก์รรบัผดิชอบในการจดัเตรยีมเอกสารสำหรบักรรมการใหม ่
ประกอบด้วย รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคู่มือ
คณุสมบตักิารดำรงตำแหนง่กรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่จะประกอบดว้ย 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติและประกาศ  
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำคัญของ  
การกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนการบรหิารกจิการใหเ้ปน็ไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหุน้ 
 
 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์
อื่นของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยเปรียบเทียบกับ  
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง และให้เหมาะสมกับ  
ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ  
มอบหมาย และสอดคล้องกับผลการประเมินผลงานประจำปี อีกทั้ง
ยังคำนึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น   
และอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับ
ดูแล และมีแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการ  
ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และผูม้อีำนาจ
ในการจัดการ โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 
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 โดยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงจะต้องเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีผู้บริหาร และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีกรรมการ   
ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะจ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ 
 
 สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณากำหนดจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงจาก  
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะจ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน   
และ/หรือค่าเบี้ยประชุม 
  
 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไว้ ในแต่ละปี และจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของ  
เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,598,956.44 บาท โดยลักษณะของค่าตอบแทน  
ที่จ่ายอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553) สรุปได้ดังนี้ 

1. นายบันเทิง ตันติวิท 960,000.00 480,000.00 3,066,791.32 4,506,791.32 
 
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 
 
3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 480,000.00 220,000.00 1,533,395.64 2,233,395.64 
 
4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 
 
5. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 480,000.00 220,000.00 1,533,395.64 2,233,395.64 
 
6. นายพิมล รัฐปัตย์ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 
 
7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 
 
8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 
 
9. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 
 
 รวม  4,800,000.00 2,360,000.00 15,333,956.44 22,493,956.44


รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ

 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ รวม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)
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1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 480,000.00 300,000.00 780,000.00 
 
2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 360,000.00 200,000.00 560,000.00 
 
3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 360,000.00 200,000.00 560,000.00 
 
 รวม  1,200,000.00 700,000.00 1,900,000.00

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 50,000.00 
 
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 30,000.00 
 
3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 30,000.00 
 
 รวม  110,000.00

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 50,000.00 
 
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 30,000.00 
 
3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ 15,000.00 
 
 รวม  95,000.00

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการสรรหา

รายนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

 2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา มีรายละเอียดดังนี้ 

 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)

 5. คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
 6. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ตามเกณฑ์ของ
สำนักงาน ก.ล.ต. รวมจำนวน 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,537,488.00 บาท ซึ่งค่าตอบแทนนี้ไม่รวมผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทฯ 
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 7. บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยดังนี้ 
 
  บริษัทฯ มีธนาคารธนชาตเป็นบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก โดยในปี 2554 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ  
และผู้บริหาร ดังนี้ 
 
  7.1 ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 693,000.00 556,400.00 2,714,419.67 3,963,819.67 
  
 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
  
 3. นางมิเชล ชิว คว๊อก 346,500.00 0.00 1,357,209.82 1,703,709.82 
 
 4. นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 5. นายณรงค์ จิวังกูร 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 6. นายสถาพร ชินะจิตร 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 7. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 9. นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 10. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 
 
 11. นายกอบศักดิ์ ดวงดี 346,500.00 256,800.00 1,357,209.82 1,960,509.82 
 
 12. นายมาร์ติน วีคส์ 173,250.00 85,600.00 1,357,209.82 1,616,059.82 
  
 13. นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ 90,475.00 64,200.00 0.00 154,675.00 
 
  รวม  4,421,725.00 3,188,600.00 17,643,727.69 25,254,052.69

รายนามคณะกรรมการธนาคารธนชาต
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ รวม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

 
หมายเหตุ 1. นายมาร์ติน วีคส์ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
 2. นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ เข้ารับตำแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2554 
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1. นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ 219,600.00 357,500.00 577,100.00 
 
2. นายสถาพร ชินะจิตร 109,800.00 178,750.00 288,550.00 
 
3. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 109,800.00 178,750.00 288,550.00 
 
 รวม  439,200.00 715,000.00 1,154,200.00

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารธนชาต

  7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

1. นายณรงค์ จิวังกูร 325,000.00 
 
2. นางมิเชล  ชิว คว๊อก 0.00 
 
3. นายสถาพร ชินะจิตร 195,000.00 
 
 รวม  520,000.00

รายนามคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต

  7.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)

  7.4 คณะกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาตยังไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
  7.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารของธนาคารธนชาต ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา   
ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมจำนวน 37 คน   
ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
201,253,695.00 บาท 
  7.6 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากบริษัทย่อย ธนาคารธนชาตมีกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด ได้รับค่าตอบแทนในปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท 
 
 ค่าตอบแทนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน
 
 -ไม่มี 
 
 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาต 
 
 ในปี 2554 กลุ่มธนชาตยังคงมุ่งเน้นการยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน  
ในทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่สนับสนุน  
ให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของกลุ่มธนชาต รวมทั้งเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึง  
การดำเนินงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับความรู้
และความสามารถของพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ในช่วงระหว่างภารกิจการรวมกิจการและ  
ภายหลังการรวมกิจการได้อย่างมั่นคง จึงได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต และ
แผนการรวมกิจการเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และการบริหารสาขาหรือจุดให้บริการแก่ลูกค้า
ต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่องแม้ในช่วงระหว่างการรวมกิจการ ด้วยการฝึกอบรมภายใน  
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ที่มีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมภายนอกตามความเหมาะสม   
ซึ่งได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
จากสโกเทียแบงก์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร  
ในระดับสากล รวมทั้งการฝึกอบรมและสัมมนาภายนอก การศึกษา  
ดูงานกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
 
 1. การพัฒนาด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ติดต่อกับ  
ผู้ลงทุน นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมและสอบ  
ใบอนุญาตให้กับผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ   
ที่สามารถเสนอและขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธนชาตให้กับลูกค้า   
ทั้งการฝึกอบรมเพื่อสอบใบอนุญาตใหม่ และการฝึกอบรมเพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอยู่บน
หลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด รวมทั้งสนับสนุนการขาย โดยการให้  
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธนชาตได้อย่างถูกต้อง และ
การให้บริการที่ดีและครบวงจร (Cross Selling) 
 
 2. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับ
พนักงาน โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านการตลาด การขาย และ
การให้บริการ เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
และให้บริการที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า เช่น หลักสูตรมุมมองและ  
ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร Selling Base Customer, 
Service Best Practice, Selling bases Customer Centric, 
Strategic Sales Management Workshop และ Hire-Purchase 
Marketing Program โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมรวมจำนวนกว่า 
2,000 คน 
 3. การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ  
ในการเป็นหัวหน้างานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหาร
และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น Information 
Security for Top Management 2011, Leader as the Coach และ 
Become Smart Leader เป็นต้น โดยในปี 2554 มีผู้บริหารที่ได้  
เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 
230 คน 
 
 4. การเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม   
(CG & CSR Project) อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้มุ่งให้  
พนกังานตระหนกัถงึการปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพที่ดี ตั้งแต่แรกเข้าปฏิบัติงาน  
กับบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยสอดแทรกเนื้อหาไว้ในทุกหลักสูตร  
โดยเฉพาะหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการใช้สื่อการอบรม
แบบ E-Learning ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในรูปแบบของ
เนื้อหาและในรูปแบบของวีดีโอ เช่น วีดีโอเรื่องคนดีสีส้ม 
 
 5. การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน   
ระบบปฏิบัติการ และการประสานความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรับระบบงานที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอันเป็น  
ผลจากการรวมกิจการ เช่น กระบวนการและระบบงานในการ  
ใหบ้รกิารลกูคา้ตามจดุใหบ้รกิารตา่ง ๆ เชน่ สาขาธนาคาร กระบวนการ
และระบบปฏิบัติการด้านสินเชื่อ กระบวนการและระบบปฏิบัติการ
ติดตามหนี้ กระบวนการและระบบปฏิบัติการด้านการดำเนินงาน 
เปน็ตน้ ดว้ยความมุง่หวงัใหบ้คุลากรของกลุม่ธนชาตสามารถปฏบิตังิาน
และให้บริการที่ดีกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

 การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี     
 
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ  
ค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
“ธปท.” ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านแล้ว ดังมีรายชื่อ  
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ดังนี้ 
 1. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข        
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ / หรือ 
 2.  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ       
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ / หรือ 
 3.  นายณรงค์ พันตาวงษ์                  
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315   
 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด   
  
 ในรอบป ี2554 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีบรษิทัสำนกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ย โดยม ี นางสาวภรูิพ์รรณ เจรญิสขุ เลขทะเบยีน 4950 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ 
 
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(AuditFee)   
   สำหรับงบการเงินปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย   
มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (Ernst & Young) ดังนี้  
  1.1  คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เปน็จำนวนเงนิ 1,470,000 
บาท 
  1.2  ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวม 19 บริษัท เป็น
จำนวนเงินรวม 27,370,000 บาท 
 
 2. ค่าบริการอื่น(Non-AuditFee)
  ปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนของ  
งานบริการอื่นที่ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 
จำกัด ได้แก่ การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการให้
บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ธปท. กำหนด การจัดทำ
รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน การสอบทานและ  
ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 
“คปภ” กำหนด และการสอบทานการปฏิบัติงานด้านภาษีอากร   
โดยจ่ายในรอบปีบัญชี 2554 จำนวน  561,750 บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 4,917,250 บาท 
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โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ


บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน

สำนักตรวจสอบ

สายงานธุรกิจ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

วางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

บัญชี

บริหารทรัพย์สินรอการขาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลาง

บริหารเงินและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

คณะกรรมการ
ทรัพย์สินรอการขาย

สำนักเลขานุการองค์กร
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง


คณะกรรมการ

นายบันเทิงตันติวิท 
ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
  
อายุ 67 ปี 
 
การศึกษา • Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA  
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2549 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด 
2548 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด  
2546 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด 
2545 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
2544 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
 • ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 
2532 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)    
2530 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด 
2549 - 2553 • กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์ 
2553 - 2554 • ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุ้น)  
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นายศุภเดชพูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
 
อายุ 61 ปี 
 
การศึกษา • Master of Science, University of Wisconsin, USA 
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2554 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี  
  จำกัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด   
2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด   
2548 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)   
2546 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
2545 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
2553 - 2554 • รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2548 - 2553 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2554 • ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 
2535 - 2553 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
 



รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          91

นางศิริเพ็ญสีตสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) 
 
อายุ 63 ปี 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA 
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2551 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด 
2543 - 2550 • กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)) 
2542 - 2550 • กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
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นายสมเกียรติศุขเทวา
ประธานกรรมการสรรหาประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ) 
 
อายุ 67 ปี 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร Sloan School M.I.T., USA 
  • Senior Executive Program (SEP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 
 • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554  
 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2546 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด 
2543 - ปัจจุบัน • หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. แอนด์ เอส คาร์แคร์ 
2549 - 2552 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยมาร์ท      
  รีเทล กรุ๊ป จำกัด) 
2546 - 2549 • กรรมการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด 
2545 - 2551 • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร  
  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
 



รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          93

นางพันธ์ทิพย์สุรทิณฑ์
กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ) 
 
อายุ 63 ปี 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA  
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3/2549 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
2553 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 
2552 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
2550 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
2553 - 2554 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
2551 - 2554 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
2550 - 2551 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 
 • อธิบดี กรมธนารักษ์ 
2549 - 2551 • กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
2548 - 2550 • กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 
 • รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
2546 - 2552 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
2546 - 2550 • กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
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นายพิมลรัฐปัตย์ 
กรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 
อายุ 76 ปี 
 
การศึกษา • เนติบัณฑิต (นบ.ท) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 
 • ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 3/2546 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2550 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 
2539 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
2551 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2547 - 2550 • ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 
2543 - 2550 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
 

นางสาวสุวรรณภาสุวรรณประทีป
รองประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 
อายุ 66 ปี 
 
การศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร Banker Trust, New York, USA 
 • Corporate Finance Training Program  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
2545 - ปัจจุบัน • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2534 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
2553 - 2554 • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
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นายสมเจตน์หมู่ศิริเลิศ
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 
อายุ 55 ปี 
 
การศึกษา • Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548  
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2554 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 
 • อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 
2553 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด  
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  
 • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
2552 - ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2553 - 2554 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด  
  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที แอ๊บ โซลุท จำกัด) 
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  
  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2553 • กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
2552 - 2554 • รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
2552 - 2553 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
2552 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2545 - 2551  • กรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
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นายทวีศักดิ์ศักดิ์ศิริลาภ
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 
อายุ 57 ปี 
 
การศึกษา • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด  
2550 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด  
2546 - ปัจจุบัน • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6  
2543 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
2553 - 2554 • ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
   (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2552 - 2554 • กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 
2548 - 2550 • รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
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ผู้บริหารระดับสูง

นายวัชระเพิ่มพิทักษ์
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ
 
อายุ 50 ปี 
 
การศึกษา • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (MBA) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด  
2550 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด 
 • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 
2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด  
2549 - 2550 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2548 - 2549 • ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
 

นางสาวรมณีย์เจนพินิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ
 
อายุ 51 ปี 
 
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่  
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2544 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
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นางสาวดาราวรรณบุญนำเสถียร
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 
อายุ 50 ปี 
 
การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552  
  “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคต เศรษฐกิจไทย” 
 • หลักสูตรอบรม Managing the Recovery 
 • หลักสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ 
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2550 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด  
2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด  
2546 - ปัจจุบัน • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6  
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000006 (800 หุ้น) 
 

นางธนวันต์ชัยสิทธิการค้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 
อายุ 46 ปี 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
 • Young Bankers’ Executive Development Program YOBEX  
 สภาวิชาชีพบัญชี 
 • หลักสูตรก้าวสู่ IFRS ปี 2554 
 NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 • หลักสูตร CFO มืออาชีพ   
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้น 
 



รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          99

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี2553-2554
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554

จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น

ในบริษัท (ร้อยละ)
ตำแหน่งรายนาม

 1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ 2,060,000 2,060,000 - 0.1545
    (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ - - - -
    ประธานกรรมการบริหาร
    และกรรมการผู้จัดการใหญ่
     (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 3. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - -
    กรรมการสรรหา และกรรมการ
    กำหนดค่าตอบแทน 
    (กรรมการอิสระ) 
 4. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา   ประธานกรรมการสรรหา  - - - -
    ประธานกรรมการกำหนด
    ค่าตอบแทน และกรรมการ
    ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 5. นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์ กรรมการตรวจสอบ - - - -
    กรรมการสรรหา และกรรมการ
    กำหนดค่าตอบแทน 
    (กรรมการอิสระ) 
 6. นายพิมล  รัฐปัตย์ กรรมการ  - - - -
    (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
 7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร  - - - -
    (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 8. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารและ - - - -
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
    (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 9. นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร  - - - -
    และรองกรรมการผู้จัดการ
    (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 10. นายวัชระ  เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส  - - - -
    สายงานธุรกิจ 
 11. นางสาวรมณีย์  เจนพินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผน - - - -
    ข้อมูลเพื่อการจัดการ 
 12. นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผู้อำนวยการ  800 800 - 0.000006
    ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
 13. นางธนวันต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - - - -
    ฝ่ายบัญชี 

ลำดับ
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รายชื่อบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
 
บริษัทย่อย  
 1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)* 6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
 2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด 
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 8. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด 
 4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 
 5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด*  
  
บริษัทร่วม   
 10. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  
  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง  
 11. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 19. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 12. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด 20. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด 
 13. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด 
 14. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด 22. บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด 
 15. บริษัท ดีบุก จำกัด  23. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 
 16. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด 24. บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
 17. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด 25. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 
 18. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 26. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
   
หมายเหตุ * บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด 
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	 บริษัทฯ	 มีนโยบาย	 และระเบียบปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 
ตามข้อกำหนดของกฎหมาย	 และประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง	 โดยการพิจารณาการทำรายการ	 บริษัทฯ	 จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือ	 
คู่ค้าทั่วไป	 และเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างเหมาะสม	 ตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และในการกำหนด
ราคาในการทำรายการระหว่างกัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 กำหนดให้ใช้ราคายุติธรรม	 เหมาะสมและเป็นไปตาม	 
ข้อกำหนดทางการ	โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ		
 
	 ในปี	2554	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล	 หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บริษัทร่วม	 และ
บุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ผู้บริหาร	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ที่มีอำนาจ	 
ในการวางแผน	 และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ซึ่งรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม	 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2554	 ข้อ	43	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 บริษัทฯ	 มีรายการระหว่างกัน	 
ที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	“คณะกรรมการ	ก.ล.ต.”	ดังนี้	
 
การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มธนชาต
 
1. บริษัทในกลุ่มธนชาตและลักษณะของความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน

	 1.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	(NFS	AMC	)	 ร้อยละ	100	
	 2.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น
		 	(MAX	AMC)	 ร้อยละ	83.44	
	 3.	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น
		 	(TBANK)	 ร้อยละ	50.96	
	 4.	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TNS)	 ถือหุ้นร้อยละ	100
	 5.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TFUND)		 ถือหุ้นร้อยละ	75
	 6.	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TNI)	 ถือหุ้นร้อยละ	100	
	 7.	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TLIFE)	 ถือหุ้นร้อยละ	100
	 8.	บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(SCILIFE)		 ถือหุ้นร้อยละ	100
	 9.	บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TGL)	 ถือหุ้นร้อยละ	100
	10.	บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK	
	 	(THANI)	 ถือหุ้นร้อยละ	65.18
	11.	บริษัท	เนชั่นแนล	ลีซซิ่ง	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TGL		
	 	(NL)	 ถือหุ้นร้อยละ	100
	12.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK	
	 	(TS	AMC)		 ถือหุ้นร้อยละ	100
	13.	บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TBROKE)	 ถือหุ้นร้อยละ	100

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องลักษณะความสัมพันธ์บริษัท

	 1.	 นายบันเทิง	ตันติวิท
	 2.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
	 3.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป
	 4.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ
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	14.	บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	ดีเวลลอปเมนท์	จำกัด	(TTD)		 ถือหุ้นร้อยละ	100
	15.	บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TMS)	 ถือหุ้นร้อยละ	100
	16.	บริษัท	สคิบ	เซอร์วิส	จำกัด	(SSV)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK	
	 		 ถือหุ้นร้อยละ	100
	17.	บริษัท	ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ	โดย	TBANK
	 	(TLA)		 ถือหุ้นร้อยละ	100

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องลักษณะความสัมพันธ์บริษัท

2. รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาต  
 
 2.1	 การให้กู้ยืมกันในกลุ่มธนชาต 
    
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		 	
	 	 	 	 บริษัทฯ	 ให้กู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถามแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด	 คิดดอกเบี้ยในอัตรา	 
ดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดี	(MLR)	ของธนาคารธนชาต	มูลค่ารายการจำนวนเงิน	1,000	ล้านบาท	และธนาคารธนชาตให้กู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
เมื่อทวงถามแก่บริษัท	 ธนชาตกรุ๊ป	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 บริษัท	 เนชั่นแนล	 ลีซซิ่ง	 จำกัด	 บริษัท	 ราชธานี	 ลิสซิ่ง	 จำกัด	(มหาชน)	 และบริษัทบริหาร
สินทรัพย์	 ที	 เอส	 จำกัด	 จำนวน	353	 ล้านบาท	22	 ล้านบาท	7,867	 ล้านบาท	 และ	9,822	 ล้านบาท	 ตามลำดับ	 คิดดอกเบี้ยตามต้นทุน	 
ทางการเงินของธนาคารธนชาต	บวกร้อยละคงที่ต่อปี	
 
	 	 	 -		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
    เป็นการให้สินเชื่อแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละบริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	 
ของบริษัทผู้ให้สินเชื่อ	 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว	 โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	 คณะกรรมการบริหาร	
ตามลำดับ	 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา	 และอนุมัติ	 ซึ่งอัตราดอกเบี้ย	 และเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้น	 
จะถือปฏิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป	 โดยมีราคาอ้างอิงเทียบได้กับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยงเดียวกัน	 ซึ่งวงเงินที่อนุมัติจะอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	
 
 2.2		 การเช่าพื้นที่ระหว่างกันในกลุ่มธนชาต
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บริษัทในกลุ่มธนชาตให้เช่าพื้นที่ระหว่างกันในกลุ่มธนชาต	เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่	และสาขา	ดังนี้		
 

	 1.	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 0.77
	 		 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 24.06
	 		 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 0.75
	 		 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 1.85
	 		 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด	 0.07

	 2.	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 23.70
	 		 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 1.63
	 		 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 0.16

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)ผู้เช่าผู้ให้เช่า
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   -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
	 	 	 	 เป็นการนำทรัพย์สินที่บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม		 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ	 ให้บริษัทในกลุ่มธนชาตเช่า	 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 และสาขา	 ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม
ธรุกจิปกต	ิและเพือ่ปอ้งกนัการสญูเปลา่ทางเศรษฐกจิ	มกีารคดิคา่ใชจ้า่ย
ระหว่างกันเท่ากับที่คิดค่าใช้จ่ายกับบุคคลทั่วไป	 รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
 2.3			การรับโอนทรัพย์สินที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์	 จาก
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	 6	 (ผู้โอน)	 มายังบริษัทฯ		 
(ผู้รับโอน)	
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บริษัทฯ	 รับโอนทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์		 
จากกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6	จำนวน	8	แปลง	คิดเป็น
จำนวนเงิน	30.97	ล้านบาท		
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 	 เป็นการโอนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อชำระคืนค่าหน่วย
ลงทุนที่บริษัทฯ	 ถืออยู่ในกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	 6		 
โดยโอนมาในราคาตามรายงานการประเมินมูลค่าที่บริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินจัดทำขึ้น	 ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทนุกำหนด	รายการดงักลา่วจงึมคีวามสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 
 2.4	 การโอนขายหรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สินจาก	 
บริษัทฯ	ให้แก่ธนาคารธนชาต 
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บริษัทฯ	 โอนขายหรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ	(ผู้โอน)	 ให้แก่ธนาคารธนชาต	(ผู้รับโอน)	 เพื่อใช้เป็น	 
ที่ตั้งสำนักงานเครือข่ายหรือสาขาของธนาคารธนชาต	 มีมูลค่า
รายการรวม	99.79		ล้านบาท	
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
	 	 	 	 เป็นการโอนขายหรือโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ		 
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่ธนาคารธนชาต	 เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน
เครือข่ายหรือสาขาของธนาคารธนชาต	 มีการกำหนดราคาจากราคา
ประเมินเฉลี่ยที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ	 หรือ	 เฉลี่ยราคากับ
จำนวนวันที่มีสิทธิการเช่าในทรัพย์สินคงเหลือ	(กรณีโอนสิทธิการเช่า)	
รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
 2.5	 การประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม
ธนชาต	(ผู้เอาประกัน)	กับธนชาตประกันภัย	(ผู้รับประกัน)		
 
	 	 	 -		ลักษณะและมูลค่ารายการ  
	 	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ทำประกันความ
เสีย่งภยัทรพัยส์นิ	(Property	All	Risks	Policy)	กบัธนชาตประกนัภยั 
มีเบี้ยประกันภัยในปี	2554		จำนวน	5.86	ล้านบาท							
 
  	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 	 เป็นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	 (Property		 
	 All	 Risks	 Policy)	 เพื่อลดผลกระทบในความเสี่ยงภัยกรณี	 

ที่เกิดความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ทั้งนี้		 
เบี้ยประกันภัยที่ชำระให้กับธนชาตประกันภัยนั้น	 เป็นอัตราทั่วไป	 
ทีธ่นชาตประกนัภยัคดิกบับคุคลอืน่	ๆ	รายการดงักลา่วจงึมคีวามสมเหตุ
สมผลและเหมาะสม	
 
 2.6		 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	
(Directors	and	Officers	Liability	Insurance)	ของบรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่
ธนชาต	(ผูเ้อาประกนั)	กบับรษิทั	ธนชาตประกนัภยั	จำกดั	(ผูร้บัประกนั) 
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ประกันภัย	 
ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	 โดยกรมธรรม์จะคุ้มครอง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาตทั้งหมด	
มีเบี้ยประกันภัยในปี	2554	จำนวน	8	ล้านบาท		
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 	 เป็นการคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและ	 
ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม	 ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความสามารถและ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น	 อันถือเป็น	 
การประกนัทีก่ระทำเปน็การทัว่ไปในอตุสาหกรรม	ทัง้นี	้เบีย้ประกนัภยั
ทีช่ำระใหก้บัธนชาตประกนัภยันัน้	 เปน็อตัราทัว่ไปทีธ่นชาตประกนัภยั	 
คิดกับบุคคลอื่น	 ๆ	 รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม	
 
 2.7		 การประกันภัยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ขององค์กร	 เรื่อง	 
การกระทำผิดในด้านวิชาชีพของสถาบันการเงิน	 คุ้มครองการฉ้อฉล	 
ของพนักงานในองค์กร	ของบริษัทย่อย	ได้แก่	ธนาคารธนชาต	บริษัท	 
หลักทรัพย์	 ธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน	 ธนชาต	 จำกัด	(ผู้เอาประกัน)	 กับบริษัท	 ธนชาตประกันภัย	
จำกัด	(ผู้รับประกัน)		
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 ธนาคารธนชาต	 บริษัทหลักทรัพย์	 ธนชาต	 จำกัด	
(มหาชน)	และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	ได้ทำ
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ขององค์กร	 เรื่องการกระทำผิด	 
ในด้านวิชาชีพของสถาบันการเงิน	 คุ้มครองการฉ้อฉลของพนักงาน
ในองคก์ร	กบัธนชาตประกนัภยั	มเีบีย้ประกนัภยั	จำนวน	1.96	ลา้นบาท 
  
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 	 เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านวิชาชีพของกิจการ	
และคุ้มครองการฉ้อฉลของพนักงาน	 ทั้งนี้	 เบี้ยประกันภัยที่ชำระ	 
ให้กับธนชาตประกันภัยนั้น	 เป็นอัตราทั่วไปที่ธนชาตประกันภัยคิดกับ
บุคคลอื่น	ๆ	รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
 2.8		 การทำสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม	 ประกันชีวิตกลุ่ม		 
และประกันอุบัติเหตุของพนักงานบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต		 
(ผู้เอาประกัน)	กับบริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	(ผู้รับประกันภัย)	
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาตทำประกันสุขภาพ
กลุ่มประกันชีวิตกลุ่ม	 ประกันอุบัติเหตุของพนักงานกับธนชาต	
ประกันชีวิต	มีค่าเบี้ยประกันจำนวน	91.68	ล้านบาท		
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	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 	 การที่บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 เข้าทำ
สัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม	 ประกันชีวิต	 และประกันอุบัติเหตุ	 กับ	 
ธนชาตประกันชีวิต	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพพนักงาน	 ซึ่งเป็น
สวสัดกิารที่ใหก้บัพนกังาน	รายการดงักลา่วจงึเปน็ประโยชนต์อ่พนกังาน
โดยรวม	การคดิคา่เบีย้ประกนัในอตัราตลาดทีเ่หมาะสม	เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบับรษิทัประกนัภยัรายอืน่ภายใตเ้งือ่นไขอยา่งเดยีวกนั	รายการดงักลา่ว
จึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
 2.9	 การทำสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม	 ประกันอุบัติเหตุของ	 
พนักงานบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	(ผู้เอาประกัน)	 กับบริษัท	
ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	(ผู้รับประกันภัย) 
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่ธนชาตทำประกนัชวีติกลุม่	
ประกันอุบัติเหตุของพนักงาน	 กับบริษัท	 ประกันชีวิตนครหลวงไทย 
จำกัด	มีค่าเบี้ยประกันจำนวน	1.73	ล้านบาท		
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 	 การที่บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 เข้าทำ
สัญญาประกันชีวิตกลุ่ม	 ประกันอุบัติเหตุกับบริษัท	 ประกันชีวิต
นครหลวงไทย	 จำกัด	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพพนักงาน	 ซึ่งเป็น
สวสัดกิารที่ใหก้บัพนกังาน	รายการดงักลา่วจงึเปน็ประโยชนต์อ่พนกังาน
โดยรวม	 การคดิคา่เบีย้ประกนัอตัราตลาดทีเ่หมาะสม	 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบับรษิทัประกนัภยัรายอืน่ภายใตเ้งือ่นไขอยา่งเดยีวกนั	รายการดงักลา่ว
จึงมีความสมเหตุสมผล	และเหมาะสม	
 
 2.10	การจ่ายค่านายหน้า	 ค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ	 และ
บริษัทในกลุ่มธนชาต	แก่บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)  
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 จ่ายค่านายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์	ค่าธรรมเนียมแก่บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	
(มหาชน)	มีมูลค่ารายการ	33.61	ล้านบาท	
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ					
	 	 	 	 เป็นค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ค่าธรรมเนียมแก่
บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ไป	 และตามปกตธิรุกจิทัว่ไปในอตัราที่ไมต่า่งจากทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์
ธนชาต	 จำกัด	(มหาชน)	 เรียกเก็บกับบุคคลทั่วไป	 รายการดังกล่าว	 
จึงมีความสมเหตุสมผล		
 
3. การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต
กับผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 
 3.1	 การให้สินเชื่อ	และรับฝากเงิน  
 
	 	 	 -		ลักษณะและมูลค่ารายการ	
	 	 	 	 •	 บริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มธนชาต	มีเงินให้สินเชื่อ
แก่ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
จำนวน	49	ล้านบาท	
 

	 	 	 	 •	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 รับฝากเงิน
จากผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
จำนวน	535	ล้านบาท	
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ			
	 	 	 	 เป็นการให้บริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของ	 
บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 โดยมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	
 
 3.2	 การประกันชีวิตของผู้บริหาร	(ผู้เอาประกัน)	 กับบริษัท	
ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	(ผู้รับประกัน)  
 
	 	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ	
	 	 	 	 บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	 รับประกัน
ชีวิตผู้บริหาร	 รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ในปี	2554	 มีมูลค่ารายการ	
จำนวน	8.99	ล้านบาท	
 
	 	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
	 	 	 	 เป็นการรับประกันชีวิตตามธุรกิจปกติ	 ที่มีการคิดค่า
เบี้ยประกันในอัตราเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	 ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน	
รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล	และเหมาะสม	
 
4. รายการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในกลุ่ม
ธนชาต

	 กลุ่มธนชาตมีนโยบายรวมงานสนับสนุนแต่ละงานไว้ที่	 
บริษัทเดียว	 เพื่อให้บริการบริษัทในกลุ่มทั้งหมด	 อันเป็นการประหยัด
จากขนาด	และขอบเขต	(Economies	of		Scale	and	Economies	of		
Scope)	 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 จึงมีนโยบายในการ
คำนวณค่าบริการโดยใช้วิธีการปันสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	 
ในแต่ละปี	 ตามสัดส่วนของการให้บริการในแต่ละงาน	 หรือตามราคา
ตลาด	(Market	Price)	ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะมีการทบทวนทุก	ๆ	ปี	
และนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นผู้พิจารณา
ค่าบริการ	ซึ่งมีการให้บริการ	ดังนี้	
 
 ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
  
	 ให้บริการงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคำสั่ง	 งาน
ทรัพยากรบุคคล	 งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของ
ทางการ	 งานบริหารอาคารสำนักงาน	 งานธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง	
งานตรวจสอบภายใน	 งานตรวจสอบคุณภาพระบบสารสนเทศ		 
งานสือ่สารและบรหิารแบรนด	์งานบรกิารลกูคา้สมัพนัธ	์งานปฏบิตักิาร 
งานปฏิบัติการสินเชื่อ	 งานปฏิบัติการเช่าซื้อ	 งานบัญชี	 งานควบคุม
ความเสี่ยง	 งานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์	 งานประเมินราคา		 
งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา	 งานฟ้องคดี	 งานบังคับคดี		 
งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ		
 
 บริษัทธนชาตแมเนจเม้นท์แอนด์เซอร์วิสจำกัด
  
	 ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ	
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 บริษัทธนชาตกฎหมายและประเมินราคาจำกัด
  
	 ให้บริการงานที่ปรึกษากฎหมาย	งานนิติกรรมสัญญา	งานฟ้องคดีและบังคับคดี	งานประเมินราคา	หลักประกัน	
 
 บริษัทธนชาตเทรนนิ่งแอนด์ดีเวลลอปเมนท์จำกัด  
  
	 ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธนชาต	
 
 บริษัทสคิบเซอร์วิสจำกัด
  
	 ให้บริการทำความสะอาด	 รักษาความปลอดภัย	 รับส่งเอกสาร	 บริการรถเช่า	 และพนักงานขับรถ	 บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อาคาร
สำนักงาน	 บริการดูแลรักษาทรัพย์สิน	 บริการจัดหาพนักงาน	 บริการสำรวจตรวจสอบและปิดป้ายประกาศจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย	
และการบริหารอสังหาริมทรัพย์แก่บริษัทในกลุ่มธนชาต	

การทำรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาตกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 
1. กลุ่มบริษัทเอ็มบีเคจำกัด(มหาชน)“กลุ่มMBK”

 กิจการที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ 

	 1.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)		 บริษัทในกลุ่มธนชาตถือหุ้นรวมกัน
	 	(MBK)	 ร้อยละ	19.90
	 2.	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น	
	 	(มหาชน)	 ร้อยละ	74.52
	 3.	บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	คันทรี่		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	คลับ	จำกัด	(RDGC)	 ร้อยละ	99.99
	 4.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(MBK-HR)				 ร้อยละ	100	
	 5.	บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(SSTN)	 ร้อยละ	100	
	 6.	บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จำกัด	(GHR)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(เดิมชื่อ	บริษัท	โคราชธานี	จำกัด)		 ร้อยละ	100		
	 7.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(MBK-SF)	 ร้อยละ	99.93
	 8.	บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น		 เป็นบริษัทร่วมทุนของ	MBK	กับกลุ่มแอพเพิล
	 	(ไทยแลนด์)	จำกัด	(AAA)	 ออโต้	ออคชั่น	โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	49.99	
	 9.	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(SPW)	 ร้อยละ	30.72	
	10.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	สแควร์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น	
	 		 ร้อยละ	99.93
	11.	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(PDP)	 ร้อยละ	50	
	12.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ฮอสพิทาลิตี้		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	แมนเนจเม้นท์	จำกัด	 ร้อยละ	99.99
	13.	บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(TLS)	 ร้อยละ	99.99	
	14.	บริษัท	เอ็กซ์	เจ็น	พรีเมี่ยม	จำกัด	(X-Gen)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น	
	 		 ร้อยละ	99.97

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องลักษณะความสัมพันธ์บริษัท

	 1.		นายบันเทิง	ตันติวิท
	 2.		นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์
	 3.		นายปิยะพงศ์	อาจมังกร
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	15.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พรีเมียม	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น	
	 	(MBK-P)		 ร้อยละ	100
	16.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันตี	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น		
	 		 ผ่านบริษัทย่อย	99.98
	17.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น		
	 	(MBK-E)		 ผ่านบริษัทย่อยร้อยละ	81.23
	18.	บริษัท	ลานบางนา	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น
	 	(LAN)	 ผ่านบริษัทย่อยร้อยละ	72.60
	19.	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	ถือหุ้น
	 	(PST)	 ผ่านบริษัทย่อยร้อยละ	72.60	
	20.	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)					 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น		
	 	(MBK-R)	 ผ่านบริษัทย่อยร้อยละ	72.60	
	21.	บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น
	 	(ALT)	 ผ่านบริษัทย่อย	99.99
	22.	บริษัท	พีอาร์จี	พืชผล	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น		
	 		 ผ่านบริษัทย่อย	74.51
	23.	บริษัท	สีมาแพค	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น		
	 		 ผ่านบริษัทย่อย	37.25
	24.	บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น
	 	(GHB)	 ผ่านบริษัทย่อย	ร้อยละ	99.99
	25.	บริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ	MBK	โดยถือหุ้น		
	 		 ผ่านบริษัทย่อย	ร้อยละ	99.98

รายการระหว่างกัน
 
	 1.	การเช่าพื้นที่ระหว่าง	บริษัทฯ	ธนาคารธนชาต	บริษัทย่อย	(ผู้เช่า)	กับบริษัทในกลุ่ม	MBK	ได้แก่	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัท	กลาสเฮ้าส์	บิลดิ้ง	จำกัด	บริษัท	กลาสเฮ้าส์	รัชดา	จำกัด	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด	บริษัท	พาราไดซ์	
พาร์ค	จำกัด	บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จำกัด	บริษัท	เอ็ม	บี	 เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัท	เดอะไนน์	เซ็นเตอร์	
จำกัด	(ผู้ให้เช่า)																											
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ	
	 	 	 •	 อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ทาวเวอร์	เลขที่		444	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร		
	 	 	 	 การเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ	 หรือธนาคารธนชาต	(ผู้เช่า)	 กับบริษัทในกลุ่ม	MBK	(ผู้ให้เช่า)	 เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่		 
เปน็รายการทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯ	รบัโอนสทิธกิารเชา่อาคาร	เอม็	บ	ี เค	ทาวเวอร	์จากบรษิทั	ปทมุวนั	เรยีล	เอสเทท	จำกดั	(ผูเ้ชา่เดมิ)	ตัง้แต	่ 
วนัที	่30	มิถุนายน	2543	ถึงวันที่	12	สิงหาคม	2555	(รวมระยะเวลา	12	ปี	1	เดือน	12	วัน)	มูลค่ารายการปี	2554	จำนวน		24.45	ล้านบาท		
 
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
	 	 	 เนื่องจาก	บริษัทฯ	รับโอนสิทธิการเช่าอาคาร	เอ็ม	บี	เค	ทาวเวอร์	จากการปรับโครงสร้างหนี้ต่อจากผู้เช่าเดิมตลอดอายุสัญญาเช่า	
มีผลทำให้บริษัทฯ	เป็นคู่สัญญากับ	MBK	รายการดังกล่าวจึงเป็นการโอนสิทธิการเช่าโดยปกติ	
 
	 	 	 •	 อาคารอื่น	ๆ		
	 	 	 	 ธนาคารธนชาตเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานใหญ่	 สาขา	 สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน	 และพื้นที่ตั้งเครื่อง	ATM	 พื้นที่ติดตั้ง
ป้ายโฆษณา	มูลค่ารายการปี	2554	จำนวน	8.93	ล้านบาท	
 
	 	 	 	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	และบริษัท	ธนชาต	 โบรกเกอร์	 จำกัด	 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น
สำนักงาน	และสาขามูลค่ารายการปี	2554	จำนวน	10.74	ล้านบาท	
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	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	 	
	 	 	 เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบการตาม
ธรุกจิปกตแิละมกีารคดิคา่เชา่ในราคาตลาดที่ใกลเ้คยีงกบัสิง่ปลกูสรา้ง
ที่ตั้งอยู่บนที่ดินบริเวณใกล้เคียงกัน	 ดังนั้น	 จึงเป็นรายการที่มี	 
ความเหมาะสม	
 
	 	 	 มูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นของปี	2554	 จำนวน	19.77		
ล้านบาท		
 
	 2.	การให้บริการงานสนับสนุนด้านระบบงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศระหว่าง	ธนาคารธนชาต	(ผู้ให้บริการ)	กับบริษัท	ที	ลีสซิ่ง	
จำกัด	(ผู้ใช้บริการ)		
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ	 	
	 	 	 ธนาคารธนชาต	 ให้บริการงานสนับสนุนด้านระบบงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศแก่	บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด	โดยมีค่าบริการ
ของปี	2554	จำนวน	1.64		ล้านบาท	
 
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 เป็นการให้บริการระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของ	 บริษัท	 ที	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	(เดิมเป็น
บริษัทย่อยของ	 ธนาคารธนชาต	 ที่ได้ขายให้แก่	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	
จำกัด	(มหาชน))	 ให้มีความต่อเนื่อง	 และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตขายหุ้นกิจการดังกล่าวโดยมีการคิด	 
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	 รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม	
 
	 3.		การให้เช่าพื้นที่ระหว่างธนาคารธนชาต	 (ผู้ให้เช่า)	 กับ	
บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด	(ผู้เช่า)		
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ	
	 	 	 ธนาคารธนชาตให้เช่าพื้นที่บางส่วนของสำนักงาน
อาคารธนชาตพระราม	7	 แก่	 บริษัท	 ที	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 โดยมีค่าเช่า
พื้นที่และค่าบริการของปี	2554	จำนวน	2.68	ล้านบาท	
 
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ				
	 	 	 การทีธ่นาคารธนชาตใหเ้ชา่พืน้ทีบ่างสว่นของสำนกังาน
อาคารธนชาตพระราม	7	แก	่บรษิทั	ท	ีลสีซิง่	จำกดั	(เดมิเปน็บรษิทัยอ่ย
ของธนาคารธนชาต	ที่ไดข้ายใหแ้ก	่บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จำกดั	(มหาชน))	
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน	 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของ	 บริษัท		 
ที	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 ให้มีความต่อเนื่อง	 และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า	
หลงัจากทีธ่นาคารธนชาตขายหุน้กจิการดงักลา่ว	 และมกีารคดิคา่ใชจ้า่ย
ระหว่างกัน	จึงถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล	
 
	 4.	การให้บริการกำหนดราคากลางรถจักรยานยนต์ระหว่าง	
ธนาคารธนชาต	(ผู้ให้บริการ)	กับบริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด	(ผู้ใช้บริการ)	
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ		
	 	 	 ใหบ้รกิารกำหนดราคากลางรถจกัรยานยนต	์ เพือ่ใชเ้ปน็
ราคาตลาดในการกำหนดราคาขายรถจักรยานยนต์	 โดยมีค่าบริการ
ของปี	2554	จำนวน	0.1	ล้านบาท	 	 	

	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ		 	
	 	 	 เป็นการให้บริการข้อมูลราคากลางแก่บริษัท	 ที	 ลีสซิ่ง	
จำกัด	(เดิมเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต	ที่ได้ขายให้แก่	บริษัท	
เอม็	บ	ีเค	จำกดั	(มหาชน))	เพือ่ใชเ้ปน็ราคาตลาดโดยมกีารคดิคา่ใชจ้า่ย
ระหวา่งกนั	รายการดงักลา่วจงึมคีวามสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 
	 5.	การทำสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหว่าง	 บริษัท	
ธนชาตประกันชีวิต	 จำกัด	(ผู้รับประกันภัย)	 และบริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	
จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทในกลุ่ม	 ได้แก่	 บริษัท	 ปทุมไรซมิล		 
แอนด์	แกรนารี	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	สมาร์ท	ฟอร์ซ	
จำกัด	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จำกัด	 และบริษัท	
แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จำกัด	(ผู้เอาประกันภัย)	
 
	 	 -		ลักษณะและมูลค่าของรายการ		
	 	 	 เป็นการรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานของ
บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จำกัด	(มหาชน)	 และบริษัทในกลุ่ม	 โดยมีมูลค่า	 
เบี้ยประกัน	จำนวน	1.39	ล้านบาท	
   
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ		
	 	 	 เป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกันชีวิต	 มีค่า
เบี้ยประกันอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลอื่น	 ๆ	 รายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
	 6.	การทำสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหว่างบริษัท	
ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	(ผู้รับประกันภัย)	และบริษัทในกลุ่ม	
เอม็	บ	ีเค	ไดแ้ก	่บรษิทั	ทรพัยส์นิธาน	ีจำกดั	บรษิทั	ท	ีลสีซิง่	จำกดั
บรษิทั	พอีารจ์	ีพชืผล	จำกดั	บรษิทั	รเิวอรเ์ดล	กอลฟ์	แอนด	์คนัทรี ่
คลับ	 จำกัด	 บริษัท	 ลานบางนา	 จำกัด	 บริษัท	 สีมาแพค	 จำกัด	
บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	การันตี	จำกัด	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	สแควร์	จำกัด	
บริษัท	 เอ็ม	 บ	ี เค	 สมาร์ท	 ฟอร์ซ	 จำกัด	 บริษัท	 เอ็ม	 บ	ี เค		 
ฮอสพทิาลติี้	 แมนเนจเมน้ท	์ จำกดั	 บรษิทั	 เอม็	 บ	ี เค	 รสีอรท์	 จำกดั	
บริษัท	 เอ็ม	 บ	ี เค	 เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จำกัด	 บริษัท	 แอ๊บโซลูท	
แทรเวิล	จำกัด	บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด	์แกรนาร	ีจำกดั	(มหาชน)	(ผูเ้อาประกนัภยั) 
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ		
	 	 	 เป็นการรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานของ
บรษิทัในกลุม่	เอม็	บ	ีเค	โดยมมีลูคา่เบีย้ประกนั	จำนวน	0.98	ลา้นบาท 
 
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
	 	 	 เปน็รายการธรุกจิปกตขิองบรษิทั	ประกนัชวีตินครหลวงไทย 
จำกดั	มคีา่เบีย้ประกนัอตัราเดยีวกบัทีค่ดิกบับคุคลอืน่	ๆ	รายการดงักลา่ว 
จึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
	 7.	การทำสัญญาประกันภัยระหว่างบริษัท	 ธนชาตประกันภัย	
จำกัด	(ผู้รับประกันภัย)	กับบริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	จำกัด	(มหาชน)	และ
บริษัทในกลุ่ม	 ได้แก่	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 รีสอร์ท	 จำกัด	(มหาชน)	
บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	 โฮเต็ล	แอนด์	 รีสอร์ท	จำกัด	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	
พรีเมียม	จำกัด	บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จำกัด	บริษัท	แปลน	เอสเตท	
จำกัด	 บริษัท	 ริเวอร์เดล	 กอล์ฟ	 แอนด์	 คันทรี่	 คลับ	 จำกัด	 บริษัท	
เอ็กซ์-เจ็น	พรีเมี่ยม	จำกัด	(ผู้เอาประกันภัย)		
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	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ	 	
	 	 	 เป็นรายการที่ธนชาตประกันภัย	รับประกันภัย	ดังนี้		
	 	 	 •	 ประกันภัยรถยนต์ของ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	
แอนด์	รีสอร์ท	จำกัด	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	พรีเมียม	จำกัด	บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จำกัด	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	บริษัท	ริเวอร์เดล	กอล์ฟ	
แอนด์	คันทรี่	คลับ	จำกัด	มูลค่าเบี้ยประกันภัย	1.08	ล้านบาท	
	 	 	 •	 การเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท	เอ็กซ์-เจ็น	พรีเมี่ยม	จำกัด	มูลค่าเบี้ยประกันภัย	0.01	ล้านบาท	
	 	 	 •	 ประกันภัยการก่อสร้างโครงการพาราไดซ์	พาร์ค	ของบริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จำกัด	มูลค่าเบี้ยประกันภัย	90,239.52	บาท		
	 	 	 •	 ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	มูลค่าเบี้ยประกันภัย	จำนวน	0.55	ล้านบาท	
 
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	 	
	 	 	 เป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกันภัย	 การรับประกันภัยดังกล่าว	 มีเงื่อนไขความคุ้มครองและมีค่าเบี้ยประกันอัตราเดียวกับ
ที่คิดกับบุคคลอื่น	ๆ	รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม	
 
	 8.	ค่าบริหารโครงการที่ธนาคารธนชาต	 จำกัด	(มหาชน)	บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด	บริษัทบริหารสินทรัพย์	 แม๊กซ์	
จำกัด	 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6	 และบริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	 จำกัด	(ผู้ว่าจ้าง)	 จ่ายให้บริษัท	 แปลน	 เอสเตท	 จำกัด		 
(ผู้รับจ้าง)		
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ	 	
	 	 	 บริษัทในกลุ่มธนชาตว่าจ้างให้บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	บริหารทรัพย์สินรอการขายในปี	2554	มีค่าบริหารโครงการ	ดังนี้		
 (หน่วย:	ล้านบาท)	

(หน่วย:	ล้านบาท)	

ปี 2554

ปี 2554

บริษัท

บริษัท

1.	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 	 24.40
2.	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 	 6.13
3.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 	 24.94
4.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 	 10.10
5.	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6	 	 3.40
6.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จำกัด	 	 2.48

1.	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 	 2.56
2.	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 	 0.59
3.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส		จำกัด	 	 5.63
4.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 	 2.29
5.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 	 0.16

	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ				
	 	 	 เป็นค่าบริหารโครงการที่คิดค่าใช้จ่ายจากราคาต้นทุนบวกกำไรซึ่งเป็นอัตราปกติที่บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	คิดกับบุคคลทั่วไป	
การทำรายการดังกล่าวจึงเป็นการทำรายการที่เหมาะสม	
 
	 9.	ค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	
จำกัด	และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	จ่ายให้บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	เป็นเงินรางวัลการขายทรัพย์สินรอการขาย	
 
	 	 -	 ลักษณะและมูลค่าของรายการ												 	
	 	 	 บริษัทในกลุ่มธนชาตจ่ายเงินรางวัลการขายทรัพย์สินรอการขายให้บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	ในปี	2554	จำนวน	ดังนี้		
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	 	 -	 ความจำเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ			
	 	 	 เปน็การจา่ยเงนิรางวลัการขายทรพัยส์นิรอการขายตามอตัราและเงือ่นไขทีป่ระกาศใหบ้คุคลทัว่ไปรบัทราบในการแนะนำผูซ้ือ้ใหม้าซือ้
สนิทรพัยร์อการขายของบรษิทัฯ	โดยคดิเปน็รอ้ยละจากราคาขายสนิทรพัย	์การทำรายการดงักลา่วจงึเปน็การทำรายการทีเ่หมาะสม	
 
	 10.	การให้บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์	 ธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 (ผู้ให้บริการ)	 กับ		 
บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จำกดั	(มหาชน)	(ผูร้บับรกิาร)	
 
	 	 -	 ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ		
	 	 	 เป็นการให้บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่บริษัท	 เอ็ม	 บ	ี เค	 จำกัด	(มหาชน)	 เป็นผู้ออกหุ้นกู	้ โดยม	ี 
คา่ธรรมเนยีม	จำนวน	0.93	ลา้นบาท								
 
	 	 -	 ความจำเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ		
   เป็นการให้บริการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์	 ธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ	 
ที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป	การทำรายการดังกล่าวจึงเป็นการทำรายการที่เหมาะสม 
 
 11.	การขายหุ้นสามัญบริษัท	 ลำลูกกา	 กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ	 จำกัด	 ของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 บริษัทหลักทรัพย์		 
ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	(ผู้ขาย)	กับบริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(ผู้ซื้อ)	
 
	 	 -	 ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ		 	 	 	
	 	 	 เปน็การขายหุน้สามญั	 บรษิทั	 ลำลกูกา	 กอลฟ์แอนดค์นัทรีค่ลบั	 จำกดั	 ของบรษิทัในกลุม่ธนชาต	 คอื	 บรษิทั	 ทนุธนชาต	 จำกดั	
(มหาชน)	บรษิทัหลกัทรพัย	์ธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	ธนาคารธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	จำนวน	13,232,114	หุน้	โดยวธิกีารประมลูมบีรษิทั	สหการ
ประมลู	จำกัด	เป็นผู้ดำเนินการประมูล	โดยวิธีสู้ราคาแบบเปิดเผย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้ชนะการประมูล	มูลค่าซื้อขายจำนวน	
60.87	ล้านบาท		
 
	 	 -	 ความจำเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ		
	 	 	 การถอืหรอืมหีุน้บรษิทั	ลำลกูกา	กอลฟ์แอนดค์นัทรีค่ลบั	จำกดั	ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดห้รอืผลประโยชนต์อ่ธนาคาร	กลา่วคอื	ธนาคารไม่
เคยได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว	 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมมาโดยตลอด	 การขายหุ้นที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์ หรือ	 
มกีารซือ้ขายในตลาดรองใด	และไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ	โดยวธิกีารประมลูจงึมคีวามเหมาะสมทีส่ดุ	รายการดงักลา่วจงึเปน็การทำรายการทีเ่หมาะสม 
 
	 12.	การเปน็ผูร้บัฝากทรพัยส์นิระหวา่งธนาคารธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	(ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ)	กบับรษิทั	ท	ีลสีซิง่	จำกดั	(ผูฝ้ากทรพัยส์นิ)	
  
	 	 -	 ลกัษณะและมลูคา่ของรายการ				
	 	 	 เปน็การรบัฝากทรพัยส์นิของบรษิทั	ท	ีลสีซิง่	จำกดั	โดยมคีา่ธรรมเนยีมในป	ี2554	จำนวน	0.2	ลา้นบาท	
  
	 	 -	 ความจำเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ	
	 	 	 เป็นการให้บริการที่เป็นธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต	 ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป		 
การทำรายการดงักลา่วจงึเปน็การทำรายการทีเ่หมาะสม	
 
2. บรษิทับตัรกรงุไทยจำกดั(มหาชน)
 
	 	 -	รายละเอยีดของคูส่ญัญา		

บริษัท	บัตรกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน)	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	ประกันชีวิต	 นางจันทรจรัส	บุญคุณ
	 นครหลวงไทย	จำกัด	
	 เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จำกัด	 เป็นบริษัทลูกของธนาคารธนชาต	
	 ที่ถือหุ้น	ร้อยละ100	

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องลักษณะความสัมพันธ์บริษัท
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	 	 -	 ลักษณะและมูลค่ารายการ	
	 	 	 รายการให้กู้ยืมระหว่างธนาคารธนชาต	 และบริษัท	
บัตรกรุงไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นรายการทางธุรกิจปกติของ
ธนาคารธนชาต	 เป็นเงินกู้ยืม	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2554	 จำนวน	
1,993	ล้านบาท	
 
	 	 -	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
	 	 	 การที่ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมบริษัท	 บัตรกรุงไทย	
จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นรายการทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต		 
โดยมีเงื่อนไขค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	
รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล	
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
 
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตักิารปอ้งกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์	 และการทำรายการระหว่างกันและรายการ	 
ที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(ตลท.)	 โดยประกาศเปน็ระเบยีบใหพ้นกังานและผูบ้รหิารยดึถอืปฏบิตัิ
ครอบคลุมรายการระหว่างบริษัทฯ	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ	 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
 
	 โดยการพิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	
บริษัทฯ	 จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทั่วไป	 และเป็นไป	 
ตามกระบวนการที่กำหนดอย่างเหมาะสม	 ตามความจำเป็น	 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และในการกำหนดราคา	 
ในการทำรายการระหว่างกัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง	 
ผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 กำหนดให้ใช้ราคายุติธรรม	 เหมาะสม	 และ	 
เป็นไปตามข้อกำหนดทางการ	 โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด	 
ที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ	

 ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	 กรรมการหรือ	 
พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำรายการ	
รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์	 และห้ามกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ที่มี	 
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น	 และ	 
การอนุมัติรายการต้องอยู่ภายในอำนาจดำเนินงานและวงเงินที่
บริษัทฯ	กำหนด	และเป็นไปตามข้อกำหนดทางการ	
  
	 ในการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อหรือลงทุน	 การจ่ายเงิน		 
การให้เช่า/เช่าสังหาริมทรัพย์	 อสังหาริมทรัพย์	 และการซื้อขาย	 
หลักทรัพย์รายการระหว่างกัน	 รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	 
ซึ่งสินทรัพย์	 ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดโดยเคร่งครัด	 รวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทางการ	มาตรฐานการบัญชี	และระเบียบที่บริษัทฯ	กำหนด	
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
 
	 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 กับบริษัทในกลุ่ม	 
ธนชาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นรายการที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติ	 ตลอดจนการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัท	 
ในกลุ่มตามนโยบายของกลุ่มธนชาต	 รวมถึงการทำรายการระหว่าง
กลุ่มธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อยตามแผน	 
การรวมกิจการ	 โดยบริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย	 
ทำรายการระหว่างกัน	
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การลงทุนของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วดังต่อไปนี้   

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ออก
จำหน่าย (หุ้น)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร สามัญ 59,346,192,720  55,136,649,030 5,513,664,903 2,809,726,575 50.96

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2655 9000 

โทรสาร 0 2655 9001 

บริษัทบริหารสินทรัพย์   บริหาร สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,993 100.00

เอ็น เอฟ เอส จำกัด สินทรัพย์

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17   ด้อยคุณภาพ

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่    ของสถาบัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การเงิน

โทรศัพท์  0 2217 8199  

โทรสาร 0 2217 8289 

  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด บริหาร สามัญ 572,000,000 572,000,000 57,200,000 47,727,674 83.44

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17   สินทรัพย์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่   ด้อยคุณภาพ

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ของสถาบัน

โทรศัพท์ 0 2611 9533-44  การเงิน

โทรสาร 0 2611 9494 

    

บริษัท ถิรวานิช จำกัด อยู่ระหว่าง สามัญ 6,250,000 6,250,000 1,000,000 998,993 99.90

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10  ดำเนินการ

โซน C4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ชำระบัญชี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2611 6606  

โทรสาร 0 2611 9516 

  

บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด อยู่ระหว่าง สามัญ 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10  ดำเนินการ 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่   ชำระบัญชี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000 

โทรสาร  0 2611 9486

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป 
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ออก
จำหน่าย (หุ้น)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น

บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ให้เช่าพื้นที่ สามัญ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00

32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์  สำนักงาน

ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)   และพัฒนา

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  0 2259 8911-6

โทรสาร   0 2259 8919 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด แปลงสินทรัพย์ สามัญ 1,700,000 1,700,000 170,000 169,993 100.00

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  เป็นหลักทรัพย์

ชั้น 11 โซนดี ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8160

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลอ้างอิงบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510    
 
ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 
 
ทุนเรียกชำระแล้ว : 13,331,540,030 บาท 
 
เว็บไซต์  : www.thanachart.co.th    
 
อีเมล์ (E-mail) : tcap_ir@thanachart.co.th    
 
โทรศัพท์  : 0 2217 8000, 0 2217 8199, 0 2217 8444 
 
โทรสาร  : 0 2217 8312 
 
Contact Center  : 1770 
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ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 
 
หลักทรัพย์ :  หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
 
นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
     เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศัพท์ 0 2229 2800 
    โทรสาร 0 2359 1259 
     Call Center 0 2229 2888 
     เว็บไซต์ : www.tsd.co.th 
  
หลักทรัพย์ :  หุ้นกู้ TCAP131A และหุ้นกู้ TCAP14NA 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศัพท์ 0 2626 7503-4, 0 2626 7218 
  โทรสาร 0 2626 7587, 0 2626 7543 
  เว็บไซต์ : www.cimbthai.com 
  
สำนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 
  เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์ 0 2264 0777 
  โทรสาร 0 2264 0789-90 
  
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย :  ไม่มี     
 
ที่ปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 
 
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ :  ไม่มี 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด) 

คิดเป็นร้อยละยอดรวมหุ้นบุริมสิทธิหุ้นสามัญ

 1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  129,914,400 - 129,914,400 9.74
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  109,985,875 - 109,985,875 8.25
 3. CHASE  NOMINEES LIMITED 42  56,429,000 - 56,429,000 4.23
 4. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 55,324,300 - 55,324,300 4.15
 5. DAIWA SECURITIES CAPITAL MARKETS CO., LTD- 42,000,000 - 42,000,000 3.15
  CLIENTS ACCOUNT 
 6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  34,531,756 - 34,531,756 2.59
 7. NORTRUST NOMINEES LTD. 29,667,700 - 29,667,700 2.22
 8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 26,557,900 - 26,557,900 1.99
  FOR AUSTRALIA
 9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 26,426,900 - 26,426,900 1.98
 10. J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.LEND 24,699,052 - 24,699,052 1.85
 11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 797,603,784 13,336 797,617,120 59.85

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,333,140,667 13,336 1,333,154,003 100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 867,366,080 13,276 867,379,356 61.63

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 465,774,587 60 465,774,647    38.37

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

ที่มา  : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้ 
 
ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030  บาท 
ทุนเรียกชำระแล้ว : 13,331,540,030  บาท 
แบ่งออกเป็น  หุ้นสามัญ  : 1,333,140,667  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
              หุ้นบุริมสิทธิ* : 13,336  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 
หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน  
  กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
  
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2554 มีดังนี้ 
 
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน  
งวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ  
ในอัตราที่เท่ากัน จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 จำนวน 1,277,829,703 หุ้น* คิดเป็นเงิน 638,914,851.50 บาท 
 
 • ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ี2554 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2554 มมีติใหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลจากผลการดำเนนิงานงวดครึง่ปหีลงั  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน 
จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 จำนวน 1,277,829,703 หุ้น* คิดเป็นเงิน 894,480,792.10 บาท เมื่อรวมกับ  
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผล  
การดำเนนิงานงวดครึง่ปแีรกตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2553 จำนวน 0.50 บาทตอ่หุน้ คดิเปน็เงนิ 638,914,851.50 บาท 
จ่ายเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 1,533,395,643.60 บาท หรืออัตรา 
1.20 บาทต่อหุ้น      
 
หมายเหตุ  * จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลมาจากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน   

  55,324,300 หุ้น 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 
 ธนาคารธนชาตมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เมื่อผลประกอบการของธนาคารธนชาตมีกำไร โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในการรองรบัธรุกจิของธนาคารธนชาต และเงนิสำรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารธนชาตอาจจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าธนาคารธนชาตมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทราบในการประชุมคราวถัดไป  
 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการ  
ของบรษิทัมกีำไร โดยจะพจิารณาถงึความเพยีงพอของเงนิสดคงเหลอืจากการดำเนนิธรุกจิ และเงนิทีต่อ้งสำรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ของบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อ  
จ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 -  ไม่มี 
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บริษัทในกลุ่มธนชาต  
 
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2217 8000, 0 2217 8444 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510 
www.thanachart.co.th 
 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ  เอส จำกัด   
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2217 8000 
โทรสาร   0 2217 8289 
ทะเบียนเลขที่ 0105540086022 
 
 
 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด   
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2661 9539-45  
โทรสาร 0 2611 9494 
ทะเบียนเลขที่ 0105540093282 
 
 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2655 9000  
โทรสาร 0 2655 9001 
ทะเบียนเลขที่ 0107536001401 
www.thanachartbank.co.th 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด  
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 5-7  
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2126 8300  
โทรสาร   0 2252 1733 
ทะเบียนเลขที่ 0105535049696 
www.thanachartfund.com 
 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  
999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3 และ 5,  
999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  0 2308 9300  
โทรสาร 0 2308 9333  
ทะเบียนเลขที่ 0105540060091 
www.thanachartinsurance.co.th 
 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด  
999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 1 และ 4-5, 999/4 ชั้น 4 
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  0 2308 9400  
โทรสาร 0 2308 9444 
ทะเบียนเลขที่ 0105540057090 
www.thanachartlife.co.th 
 
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด 
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 9-11 
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท์  0 2616 2324 
โทรสาร 0 2616 2343 
ทะเบียนเลขที่ 0105540057138 
www.scilife.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0 2217 8888, 0 2611 9222, 0 2217 9595  
โทรสาร 0 2217 9642 
ทะเบียนเลขที่ 0107547000591 
www.tnsitrade.com 
 
บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 11 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0 2613 6000 ต่อ 1869 
โทรสาร   0 2217 8098 
ทะเบียนเลขที่ 0105538045861 
 
 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                     
128/23 ชั้น 3 อาคารพญาไท พลาซ่า  
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0 2216 6677 
โทรสาร   0 2217 6997 
ทะเบียนเลขที่ 0105533119077 
 
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
207/6 อาคารธนชาต ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0 2290 3400 
โทรสาร 0 2290 3419 
ทะเบียนเลขที่ 0105550042966 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 
1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0 2208 5000 
โทรสาร 0 2253 6130 
ทะเบียนเลขที่ 0105554031624 
 
 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
77/35-36 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 11 UP 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์  0 2440 0844 
โทรสาร 0 2440 0848 
ทะเบียนเลขที่ 0105531039980 
www.ratchthani.com 
 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด                                          
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 25         
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์  0 2685 0349  
โทรสาร 0 2685 0322, 0 2685 0333 
ทะเบียนเลขที่ 0105540075314 
 
บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด 
1031/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0 2268 5061 
โทรสาร 0 2651 6611 
ทะเบียนเลขที่ 0105534009895 
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การลงทุนของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วดังต่อไปนี้   

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ออก
จำหน่าย (หุ้น)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร สามัญ 59,346,192,720  55,136,649,030 5,513,664,903 2,809,726,575 50.96

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2655 9000 

โทรสาร 0 2655 9001 

บริษัทบริหารสินทรัพย์   บริหาร สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,993 100.00

เอ็น เอฟ เอส จำกัด สินทรัพย์

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17   ด้อยคุณภาพ

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่    ของสถาบัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การเงิน

โทรศัพท์  0 2217 8199  

โทรสาร 0 2217 8289 

  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด บริหาร สามัญ 572,000,000 572,000,000 57,200,000 47,727,674 83.44

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17   สินทรัพย์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่   ด้อยคุณภาพ

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ของสถาบัน

โทรศัพท์ 0 2611 9533-44  การเงิน

โทรสาร 0 2611 9494 

    

บริษัท ถิรวานิช จำกัด อยู่ระหว่าง สามัญ 6,250,000 6,250,000 1,000,000 998,993 99.90

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10  ดำเนินการ

โซน C4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ชำระบัญชี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2611 6606  

โทรสาร 0 2611 9516 

  

บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด อยู่ระหว่าง สามัญ 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10  ดำเนินการ 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่   ชำระบัญชี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8000 

โทรสาร  0 2611 9486

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป 
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ออก
จำหน่าย (หุ้น)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น

บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ให้เช่าพื้นที่ สามัญ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00

32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์  สำนักงาน

ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)   และพัฒนา

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  0 2259 8911-6

โทรสาร   0 2259 8919 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด แปลงสินทรัพย์ สามัญ 1,700,000 1,700,000 170,000 169,993 100.00

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  เป็นหลักทรัพย์

ชั้น 11 โซนดี ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8160

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลอ้างอิงบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510    
 
ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 
 
ทุนเรียกชำระแล้ว : 13,331,540,030 บาท 
 
เว็บไซต์  : www.thanachart.co.th    
 
อีเมล์ (E-mail) : tcap_ir@thanachart.co.th    
 
โทรศัพท์  : 0 2217 8000, 0 2217 8199, 0 2217 8444 
 
โทรสาร  : 0 2217 8312 
 
Contact Center  : 1770 
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ออก
จำหน่าย (หุ้น)

ทุนที่เรียกชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น

บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ให้เช่าพื้นที่ สามัญ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00

32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์  สำนักงาน

ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)   และพัฒนา

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   อสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์  0 2259 8911-6

โทรสาร   0 2259 8919 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด แปลงสินทรัพย์ สามัญ 1,700,000 1,700,000 170,000 169,993 100.00

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  เป็นหลักทรัพย์

ชั้น 11 โซนดี ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0 2217 8160

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลอ้างอิงบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510    
 
ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 
 
ทุนเรียกชำระแล้ว : 13,331,540,030 บาท 
 
เว็บไซต์  : www.thanachart.co.th    
 
อีเมล์ (E-mail) : tcap_ir@thanachart.co.th    
 
โทรศัพท์  : 0 2217 8000, 0 2217 8199, 0 2217 8444 
 
โทรสาร  : 0 2217 8312 
 
Contact Center  : 1770 
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ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 
 
หลักทรัพย์ :  หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
 
นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ :   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
     เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศัพท์ 0 2229 2800 
    โทรสาร 0 2359 1259 
     Call Center 0 2229 2888 
     เว็บไซต์ : www.tsd.co.th 
  
หลักทรัพย์ :  หุ้นกู้ TCAP131A และหุ้นกู้ TCAP14NA 
 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศัพท์ 0 2626 7503-4, 0 2626 7218 
  โทรสาร 0 2626 7587, 0 2626 7543 
  เว็บไซต์ : www.cimbthai.com 
  
สำนักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด 
  เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์ 0 2264 0777 
  โทรสาร 0 2264 0789-90 
  
รายชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย :  ไม่มี     
 
ที่ปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 
 
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ :  ไม่มี 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด) 

คิดเป็นร้อยละยอดรวมหุ้นบุริมสิทธิหุ้นสามัญ

 1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  129,914,400 - 129,914,400 9.74
 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  109,985,875 - 109,985,875 8.25
 3. CHASE  NOMINEES LIMITED 42  56,429,000 - 56,429,000 4.23
 4. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 55,324,300 - 55,324,300 4.15
 5. DAIWA SECURITIES CAPITAL MARKETS CO., LTD- 42,000,000 - 42,000,000 3.15
  CLIENTS ACCOUNT 
 6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  34,531,756 - 34,531,756 2.59
 7. NORTRUST NOMINEES LTD. 29,667,700 - 29,667,700 2.22
 8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 26,557,900 - 26,557,900 1.99
  FOR AUSTRALIA
 9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 26,426,900 - 26,426,900 1.98
 10. J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.LEND 24,699,052 - 24,699,052 1.85
 11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 797,603,784 13,336 797,617,120 59.85

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,333,140,667 13,336 1,333,154,003 100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 867,366,080 13,276 867,379,356 61.63

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 465,774,587 60 465,774,647    38.37

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

ที่มา  : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้ 
 
ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030  บาท 
ทุนเรียกชำระแล้ว : 13,331,540,030  บาท 
แบ่งออกเป็น  หุ้นสามัญ  : 1,333,140,667  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
              หุ้นบุริมสิทธิ* : 13,336  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 
หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน  
  กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
  
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2554 มีดังนี้ 
 
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน  
งวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ  
ในอัตราที่เท่ากัน จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 จำนวน 1,277,829,703 หุ้น* คิดเป็นเงิน 638,914,851.50 บาท 
 
 • ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ี2554 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2554 มมีติใหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลจากผลการดำเนนิงานงวดครึง่ปหีลงั  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน 
จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 จำนวน 1,277,829,703 หุ้น* คิดเป็นเงิน 894,480,792.10 บาท เมื่อรวมกับ  
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผล  
การดำเนนิงานงวดครึง่ปแีรกตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2553 จำนวน 0.50 บาทตอ่หุน้ คดิเปน็เงนิ 638,914,851.50 บาท 
จ่ายเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 1,533,395,643.60 บาท หรืออัตรา 
1.20 บาทต่อหุ้น      
 
หมายเหตุ  * จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลมาจากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน   

  55,324,300 หุ้น 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 
 ธนาคารธนชาตมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เมื่อผลประกอบการของธนาคารธนชาตมีกำไร โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในการรองรบัธรุกจิของธนาคารธนชาต และเงนิสำรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารธนชาตอาจจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าธนาคารธนชาตมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทราบในการประชุมคราวถัดไป  
 
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการ  
ของบรษิทัมกีำไร โดยจะพจิารณาถงึความเพยีงพอของเงนิสดคงเหลอืจากการดำเนนิธรุกจิ และเงนิทีต่อ้งสำรองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ของบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อ  
จ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ 
 
 -  ไม่มี 
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บริษัทในกลุ่มธนชาต  
 
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2217 8000, 0 2217 8444 
โทรสาร 0 2217 8312 
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510 
www.thanachart.co.th 
 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ  เอส จำกัด   
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2217 8000 
โทรสาร   0 2217 8289 
ทะเบียนเลขที่ 0105540086022 
 
 
 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด   
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2661 9539-45  
โทรสาร 0 2611 9494 
ทะเบียนเลขที่ 0105540093282 
 
 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2655 9000  
โทรสาร 0 2655 9001 
ทะเบียนเลขที่ 0107536001401 
www.thanachartbank.co.th 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด  
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 5-7  
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2126 8300  
โทรสาร   0 2252 1733 
ทะเบียนเลขที่ 0105535049696 
www.thanachartfund.com 
 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  
999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3 และ 5,  
999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  0 2308 9300  
โทรสาร 0 2308 9333  
ทะเบียนเลขที่ 0105540060091 
www.thanachartinsurance.co.th 
 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด  
999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 1 และ 4-5, 999/4 ชั้น 4 
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  0 2308 9400  
โทรสาร 0 2308 9444 
ทะเบียนเลขที่ 0105540057090 
www.thanachartlife.co.th 
 
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด 
231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 9-11 
ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท์  0 2616 2324 
โทรสาร 0 2616 2343 
ทะเบียนเลขที่ 0105540057138 
www.scilife.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0 2217 8888, 0 2611 9222, 0 2217 9595  
โทรสาร 0 2217 9642 
ทะเบียนเลขที่ 0107547000591 
www.tnsitrade.com 
 
บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 11 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0 2613 6000 ต่อ 1869 
โทรสาร   0 2217 8098 
ทะเบียนเลขที่ 0105538045861 
 
 
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                     
128/23 ชั้น 3 อาคารพญาไท พลาซ่า  
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0 2216 6677 
โทรสาร   0 2217 6997 
ทะเบียนเลขที่ 0105533119077 
 
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
207/6 อาคารธนชาต ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0 2290 3400 
โทรสาร 0 2290 3419 
ทะเบียนเลขที่ 0105550042966 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 
1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0 2208 5000 
โทรสาร 0 2253 6130 
ทะเบียนเลขที่ 0105554031624 
 
 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
77/35-36 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 11 UP 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์  0 2440 0844 
โทรสาร 0 2440 0848 
ทะเบียนเลขที่ 0105531039980 
www.ratchthani.com 
 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด                                          
1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 25         
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์  0 2685 0349  
โทรสาร 0 2685 0322, 0 2685 0333 
ทะเบียนเลขที่ 0105540075314 
 
บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด 
1031/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  0 2268 5061 
โทรสาร 0 2651 6611 
ทะเบียนเลขที่ 0105534009895 
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คณะกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกาศกำหนด	เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทฯ	โดยในปี	2554	คณะกรรมการสรรหา
ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	เพื่อดำเนินการที่สำคัญ	ดังนี้	
 
	 1.	ทบทวนหลักเกณฑ์	 ขั้นตอน	 และช่องทางของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก	 
	 	 เป็นกรรมการของบริษัทฯ	และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	
	 2.	คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ		 
	 	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2555	พิจารณาแต่งตั้ง	
	 3.	ทบทวนพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการต่อสัญญาว่าจ้างบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ	 เพื่อเสนอ	 
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา	
 
	 โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและรายละเอียดกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 (นายสมเกียรติ	ศุขเทวา) 
	 	 ประธานกรรมการสรรหา	
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รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี	2545	 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน	 
มีจำนวน	3	ท่าน	เป็นกรรมการอิสระทั้ง	3	ท่าน	มีรายนาม	ดังต่อไปนี้	
 
	 1.	นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา		 ประธานกรรมการ		
	 2.	นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ		 กรรมการ		
	 3.	นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์		 กรรมการ		
 
	 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกท่าน	 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	 ในการทบทวนอัตราค่าตอบแทน	 
ที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้อยู่ในระดับ	 
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมได้	และอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	รวมถึงเสนอจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	 และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกาศกำหนด	 โดยในปี	2554	
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	เพื่อดำเนินการที่สำคัญ	ดังนี้	
 
 1.	 พจิารณาเสนอนโยบายกำหนดคา่ตอบแทน	 ทีค่รอบคลมุแนวทางการพจิารณาการกำหนดคา่ตอบแทนและนโยบายกำหนดคา่ตอบแทน 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นนโยบายกำหนดค่าตอบแทน	 ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนรับทราบ	

	 2.	พิจารณาเสนอปรับจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ	 กรรมการชุดย่อย	 ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบโดยเทียบเคียง	 
ได้กับค่าอุตสาหกรรม	

	 3.	พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และการจ่ายผลตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
และผู้บริหารระดับสูง	

 
	 โดยได้เปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว	
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 (นายสมเกียรติ	ศุขเทวา) 
	 	 ประธานกรรมการสรรหา	
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 “บริษัทฯ”	 ประกอบด้วยกรรมการ	 จำนวน	3	 ท่าน	 ทุกท่านเป็น	 
กรรมการอิสระ	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	ด้านการเงิน	และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่	ดังมีรายนามต่อไปนี้	
	 1.	นางศิริเพ็ญ			 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการ	
	 2.	นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา						 กรรมการ	
	 3.	นางพันธ์ทิพย์			 สุรทิณฑ์			 กรรมการ		 	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	และตามหลกัเกณฑข์องหนว่ยงาน
กำกับของทางการ	ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำหนด		
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานประกอบด้วย	สำนักตรวจสอบ	ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างอิสระ	บนพื้นฐานของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล	เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล	
	 ในปี	2554	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง	 และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	และฝ่ายบริหาร	รวม		20	ครั้ง	เป็นการประชุมในวาระปกติ	13	ครั้ง	และวาระพิเศษ	7	ครั้ง	เพื่อรับทราบและพิจารณา
เรื่องต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้ดังนี้		
	 •	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงินประจำปี	 โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร	 เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 และได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย	1	ครั้ง	
	 •	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	โดยได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายใน	ในการ
วางแผน	และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี	โดยมีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส	
	 •	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามงานด้านกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้การสอบทาน
การปฏบิตังิานของบรษิทัฯ	เปน็ไปตามกฎเกณฑข์องทางการ	เชน่	สำนกังานกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และธนาคารแห่งประเทศไทย	เป็นต้น	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ	
	 •	 การบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 ทั้งนี้	 เพราะตระหนักดีว่า		 
การเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคม	 จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ		 
โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	
บริษัทฯ	มีมาตรการรองรับความเสี่ยงทางด้านต่าง	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรมและเพียงพอ	
	 •	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล	 ความโปร่งใส		 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 •	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมซึ่งผลจากการประเมิน	 พบว่า	 กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติ
ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร	และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี	อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่าง
มีประสิทธิผล	
	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ	 บริษัท	 สำนักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำกัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ต่ออีกปีหนึ่ง		 
โดยเห็นว่าเป็นสำนักงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับชั้นนำของประเทศ	 มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี	 บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์		 
จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เสนอต่อผู้ถือหุ้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในปี	2555	ต่อไป	
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมทั้งบริษัท
ในกลุ่มธนชาตและพิจารณาติดตามผลการดำเนินการแก้ไข	
	 โดยสรปุ	คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการสอบทานทกุดา้นแลว้	มคีวามเหน็วา่	บรษิทัฯ	ไดเ้ปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิ
อย่างเพียงพอ	 ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม	
มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ	 มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
ทางการอย่างเคร่งครัด	รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ	และผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	
                                                                                 
          
 
  
	 	 (นางศิริเพ็ญ		สีตสุวรรณ)	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิเฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ	 รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล	 
ที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง	 โปร่งใส	 อันเป็นประโยชน์ต่อ	 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป	
 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 และมีประสิทธิผล	 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุมีผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 โดยมี	 
การป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอในทุกด้าน	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ		
 
	 ในการนี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบดว้ย	กรรมการทีเ่ปน็อสิระทัง้หมด	และมคีวามรูค้วามสามารถ
ทางการเงินและบัญชี	 เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี	 และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 และสอบทาน	 
ระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	ตลอดจนพจิารณาการเปดิเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้	ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว		
  
	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	
สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	ทีเ่ปน็อสิระในการตรวจสอบ	ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ใหก้ารสนบัสนนุขอ้มลู	และเอกสารตา่ง	ๆ	เพือ่ให	้ 
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข	 โดยความเห็น
ของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี	ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้	
 
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม	 และสามารถสร้าง
ความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลไดว้า่งบการเงนิเฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	สำหรบัปสีิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554 
มีความน่าเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (นายบันเทิง ตันติวิท) (นายศุภเดช พูนพิพัฒน์) 
				 	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
	 เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	ทนุธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	
 
	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	งบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ
เจา้ของรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	 ทนุธนชาต	 จำกดั	(มหาชน)	 และบรษิทัยอ่ย	 และไดต้รวจสอบงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทั	 ทนุธนชาต	 จำกดั	(มหาชน)	 ดว้ยเชน่กนั	 ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลู	 
ในงบการเงนิเหลา่นี	้สว่นขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้		
 
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้	 
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	 อันเป็นสาระสำคัญหรือไม	่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ	 
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และ
ประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ปน็สาระสำคญัซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผูจ้ดัทำขึน้	 ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการ	 
ทีน่ำเสนอในงบการเงนิโดยรวม	ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วใหข้อ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้	
 
	 ขา้พเจา้เหน็วา่	 งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ	 ณ	 วนัที	่31	 ธนัวาคม	2554	 ผลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสดสำหรบัปสีิน้สดุ	 
วันเดียวกันของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และเฉพาะของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	(มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควร	 
ในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	
 
	 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	 ในระหว่าง	 
ปีปัจจุบัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำ	 
และนำเสนองบการเงนินี้	
 
	 งบการเงนิรวมของบรษิทั	ทนุธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั	ทนุธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	
ณ	 วันที	่31	 ธันวาคม	2553	 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า	 ซึ่งได้ตรวจสอบ	 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและแสดงความเหน็ไวอ้ยา่งไมม่เีงือ่นไขตามรายงานลงวนัที	่21	กมุภาพนัธ	์2554		อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ
ได้มีการปรับงบการเงินรวมย้อนหลังจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจของการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า	 
ทีม่าตรฐานการบญัชอีนญุาตไว	้(ตามทีก่ลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	2.3)	 ซึง่ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรบัปรงุดงักลา่วและเหน็วา่
รายการปรบัปรงุนัน้มคีวามเหมาะสมและไดน้ำไปปรบัปรงุอยา่งถกูตอ้งแลว้	
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 (ภรูิพ์รรณ	เจรญิสขุ) 
	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4950	
บรษิทั	สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	
กรงุเทพฯ:	20	กมุภาพนัธ	์2555 
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสด 16,005,678         15,298,105         -                           -                           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 63,232,094         85,105,455         75,753                 88,998                 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 1,536,490           3,117,370           -                           -                           
เงินลงทุนสุทธิ 10 152,511,228       145,376,125       5,657,335           7,526,441           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 11 1,672,981           2,238,701           31,598,119         31,622,673         
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 12   
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 676,790,337       642,006,841       1,344,436           1,557,760           
   ดอกเบียคา้งรับ 979,725               955,544               9,245                   9,269                   
   รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 677,770,062       642,962,385       1,353,681           1,567,029           
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (39,686,523)        (32,360,381)        (7,847)                 (12,891)               
   หกั: คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ 13 (26,900,029)        (27,494,509)        (258,777)             (505,432)             
   หกั: คา่เผือการปรับมูลคา่จากการปรับ  
              โครงสร้างหนี 14 (385,980)             (464,255)             -                           (30)                      
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและ
   ดอกเบียคา้งรับสุทธิ 610,797,530       582,643,240       1,087,057           1,048,676           
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 90,531                 72,156                 -                           -                           
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 16 11,560,136         12,855,919         2,006,953           2,056,336           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 17 8,814,746           9,111,001           55,150                 123,520               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 18 4,709,482           4,805,332           400                      342                      
คา่ความนิยม 19 13,981,349         13,671,360         -                           -                           
สิทธิการเช่าสุทธิ 412,976               466,904               28,721                 64,263                 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 858,326               2,006,851           664                      -                           
ดอกเบียคา้งรับ 1,050,831           1,024,991           78,922                 70,405                 
สินทรัพยจ์ากการรับประกนัภยัต่อ 2,573,393           532,773               -                           -                           
สินทรัพยอื์นสุทธิ 20 5,348,866           4,431,144           53,874                 42,587                 
รวมสินทรัพย์ 895,156,637       882,757,427       40,642,948         42,644,241         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 21 435,864,954       532,382,410       -                           -                           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 60,151,091         40,545,086         246                      492                      
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 2,130,716           3,126,945           -                           -                           
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 9 2,885,848           941,073               -                           -                           
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 23 262,653,021       184,717,457       12,000,000         13,500,000         
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 90,531                 72,156                 -                           -                           
ประมาณการหนีสิน 24 3,143,979           1,204,974           210,118               193,643               
ดอกเบียคา้งจ่าย 3,267,864           1,873,369           79,960                 89,454                 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 850,724               4,053,940           -                           603,600               
หนีสินตามสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 25 36,154,060         29,773,671         -                           -                           
หนีสินอืน 26 12,282,710         12,346,786         147,750               152,606               
รวมหนีสิน 819,475,498       811,037,867       12,438,074         14,539,795         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 27
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ 13,336 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท
         (2553: หุน้บุริมสิทธิ 15,856 หุน้ 
            มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 133                      159                      133                      159                      
      หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท
         (2553: หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้ 
            มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 13,331,407         13,331,381         13,331,407         13,331,381         

13,331,540         13,331,540         13,331,540         13,331,540         
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 28 1,563,281           1,696,490           300,712               289,997               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 1,202,176           1,120,420           1,202,176           1,120,420           
                      - สาํรองหุน้ทุนซือคืน 387,501               387,501               387,501               387,501               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,096,019         17,878,079         11,304,801         11,296,844         
หกั: หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 27 (387,501)             (387,501)             (387,501)             (387,501)             
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,258,661         36,092,174         28,204,874         28,104,446         
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,422,478         35,627,386         -                           -                           
รวมส่วนของเจ้าของ 75,681,139         71,719,560         28,204,874         28,104,446         
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 895,156,637       882,757,427       40,642,948         42,644,241         

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
กาํไรหรือขาดทุน:
รายไดด้อกเบีย 32 44,419,375         35,027,354         432,811               425,851               
คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 33 (20,104,446)        (11,998,531)        (612,786)             (704,124)             
รายได้ดอกเบียสุทธิ 24,314,929         23,028,823         (179,975)             (278,273)             
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 3,872,906           3,401,738           10,906                 49,862                 
คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (500,930)             (520,417)             (887)                    (1,751)                 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 34 3,371,976           2,881,321           10,019                 48,111                 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 35 891,302               570,951               235                      (28)                      
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 36 1,139,226           522,640               83,129                 2,338,750           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
   วิธีส่วนไดเ้สีย 11.2 257,924               369,400               -                           -                           
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 47,083                 663,574               95,959                 413,174               
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั /ประกนัชีวิต 12,853,156         11,185,218         -                           -                           
รายไดเ้งินปันผล 754,598               492,298               1,538,141           975,865               
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 2,840,603           3,028,510           248,622               403,935               
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 46,470,797         42,742,735         1,796,130           3,901,534           
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั /ประกนัชีวิต (10,725,748)        (8,834,249)          -                           -                           
รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 35,745,049         33,908,486         1,796,130           3,901,534           
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอนื ๆ 
คา่ใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 10,849,565         8,576,307           108,961               99,690                 
คา่ตอบแทนกรรมการ 37 67,802                 65,945                 24,579                 21,079                 
คา่ใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 3,438,033           3,092,114           81,294                 104,780               
คา่ภาษีอากร 911,738               634,922               6,182                   4,739                   
คา่ใชจ่้ายอืน 6,492,666           4,740,157           114,733               156,021               
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอนื ๆ 21,759,804         17,109,445         335,749               386,309               
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
   (โอนกลบัหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และ
   ขาดทุนจากการด้อยค่า) 38 2,077,347           1,653,147           (176,071)             (69,855)               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 11,907,898         15,145,894         1,636,452           3,585,080           
ภาษเีงนิได้ 39 (3,135,765)          (4,843,450)          (1,319)                 (767,456)             
กาํไรสําหรับปี 8,772,133           10,302,444         1,635,133           2,817,624           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต�อ)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื : 40
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือขาย (299,228)             (1,128,934)          10,715 (1,830,822)
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) 324 (226,308)             -                           -                           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื (ขาดทุน) (298,904)             (1,355,242)          10,715                 (1,830,822)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 8,473,229           8,947,202           1,645,848           986,802               

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 5,002,433           5,638,853           1,635,133           2,817,624           
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,769,700           4,663,591           -                           -                           

8,772,133           10,302,444         1,635,133           2,817,624           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 4,869,224           4,174,218           1,645,848           986,802               
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,604,005           4,772,984           -                           -                           

8,473,229           8,947,202           1,645,848           986,802               

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษทัฯ 41
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน
   กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 3.91 4.41 1.28 2.21
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 3.91 4.41 1.28 2.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของเจ�าของ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่งกาํไร
ส่วนเกิน ทีตาํกวา่มูลคา่ จากการ (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน มูลคา่หุ้นของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลียนแปลง เบด็เสร็จอืน ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลคา่หุ้นสามญั บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลคา่เงินลงทุนสุทธิ ในบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2553 159               13,331,381    2,065,645       775,814          226,460               2,006,578            152,273            979,539          387,501          13,784,815     (387,501)        14,083,952     47,406,616      
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     (1,405,613)     -                     -                     (1,405,613)       
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     905                -                     -                     905                  
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       140,881          -                     (140,881)        -                     -                     -                       
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     -                     -                     16,770,450     16,770,450      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (ขาดทุน) -                    -                    -                     -                     -                          (1,293,091)          (171,544)           -                     -                     5,638,853       -                     4,772,984       8,947,202        
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 159               13,331,381    2,065,645       775,814          226,460               713,487               (19,271)             1,120,420       387,501          17,878,079     (387,501)        35,627,386     71,719,560      

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2554 - ตามทรีายงานไว้เดมิ 159               13,331,381    2,065,645       775,814          226,460               713,487               (19,271)             1,120,420       387,501          17,878,079     (387,501)        35,625,805     71,717,979      
ปรับปรุงการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 2.3) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     -                     -                     1,581             1,581               
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง 159               13,331,381    2,065,645       775,814          226,460               713,487               (19,271)             1,120,420       387,501          17,878,079     (387,501)        35,627,386     71,719,560      
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย
   การบญัชีเกียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 4) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     (1,170,458)     -                     (1,117,685)     (2,288,143)       
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     (1,533,396)     -                     -                     (1,533,396)       
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     1,117             -                     -                     1,117               
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       81,756           -                     (81,756)          -                     -                     -                       
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) (26)                26                 -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                       
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                       -                     -                     -                     -                     (691,228)        (691,228)          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                    -                    -                     -                     -                          (133,826)             617                   -                     -                     5,002,433       -                     3,604,005       8,473,229        
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 133               13,331,407    2,065,645       775,814          226,460               579,661               (18,654)             1,202,176       387,501          20,096,019     (387,501)        37,422,478     75,681,139      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนทีออกและชาํระแลว้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของเจ�าของ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทุน
จากการ

ส่วนเกิน เปลียนแปลง สาํรอง สาํรอง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลคา่หุ้นสามญั มูลคา่เงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซือคืน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2553 159                        13,331,381            2,065,645              2,120,819              979,539                 387,501                 10,024,808            (387,501)                28,522,351            
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,405,613)             -                             (1,405,613)             
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้น
   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             906                        -                             906                        
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                             -                             -                             -                             140,881                 -                             (140,881)                -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             (1,830,822)             -                             -                             2,817,624              -                             986,802                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 159                        13,331,381            2,065,645              289,997                 1,120,420              387,501                 11,296,844            (387,501)                28,104,446            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2554 159                        13,331,381            2,065,645              289,997                 1,120,420              387,501                 11,296,844            (387,501)                28,104,446            
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกบั
   ผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (13,141)                  -                             (13,141)                  
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,533,396)             -                             (1,533,396)             
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้น
   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,117                     -                             1,117                     
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                             -                             -                             -                             81,756                   -                             (81,756)                  -                             -                             
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (หมายเหตุ 27) (26)                         26                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             10,715                   -                             -                             1,635,133              -                             1,645,848              
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 133                        13,331,407            2,065,645              300,712                 1,202,176              387,501                 11,304,801            (387,501)                28,204,874            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนทีออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,907,898         15,145,894         1,636,452           3,585,080           
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
      ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (257,924)             (369,400)             -                           -                           
   คา่เสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,756,275           1,338,712           52,945                 74,642                 
   หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยคา่
      (โอนกลบั) 2,077,347           1,653,147           (176,071)             (69,855)               
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (59,872)               (5,883)                 (71,731)               (46,745)               
   คา่เผือการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ /สินทรัพยอื์นเพิมขึน (ลดลง) (148,547)             148,230               529                      (1,957)                 
   คา่เผือการดอ้ยคา่/ปรับมูลคา่เงินลงทุนเพิมขึน (ลดลง) 89,835                 (15,669)               (163)                    172                      
   ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย
      - รอตดับญัชี (30,356)               (11,079)               -                           -                           
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนและอนุพนัธ์
      ทางการเงินทียงัไม่เกิดขึน (1,536,625)          1,304,774           -                           -                           
   เงินสาํรองการประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได้ /
      เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิมขึน 4,260,484           4,908,473           -                           -                           
   กาํไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
      และบริษทัร่วม (494,407)             (27,351)               (6,516)                 (2,143,541)          
   ขาดทุน (กาํไร) จากการตีโอนทรัพยช์าํระหนี 4,552                   (21,350)               -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (39,130)               (100,154)             (32,375)               (125,303)             
   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพิมขึน) (123,780)             (188,608)             (6,545)                 13,410                 

17,405,750         23,759,736         1,396,525           1,285,903           
   รายไดด้อกเบียสุทธิ (24,314,929)        (23,028,823)        179,975               278,273               
   รายไดเ้งินปันผล (754,598)             (492,298)             (1,538,141)          (975,865)             
   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 40,317,956         31,084,477         82,396                 83,689                 
   เงินสดจ่ายจากดอกเบียจากการดาํเนินงาน (11,962,976)        (8,859,324)          (15)                      (14)                      
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,935,905)          (5,274,631)          (15,273)               (766,145)             
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน
   สินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 16,755,298         17,189,137         105,467               (94,159)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ต�อ)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  23,198,723         42,722,845         13,447                 88,054                 
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,094,487           (680,785)             -                           -                           
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (12,816,953)        3,378,437           3,086                   (10,351)               
   ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 365,889               173,587               -                           -                           
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (21,858,774)        (48,958,437)        127,597               2,540,205           
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 4,776,633           4,537,732           154,396               288,126               
   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1,148,525           (708,788)             (664)                    -                           
   สินทรัพยอื์น (2,707,881)          3,202,713           (7,138)                 (14,680)               
หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก (96,517,456)        (41,792,087)        -                           -                           
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  9,891,914           (22,028,968)        (246)                    (48)                      
   หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 652,276               245,789               -                           -                           
   เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 207,480               2,298,263           -                           -                           
   หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม (996,228)             120,125               -                           -                           
   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (3,203,216)          (80,294)               (603,600)             603,600               
   หนีสินอืน 2,154,042           1,732,703           586                      (107,445)             
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (76,855,241)        (38,648,028)        (207,069)             3,293,302           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 6,322,104           26,190,109         1,919,745           15,342,558         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 480,055               212,766               -                           3,402,205           
เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           404,486               
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (16,313)               (55,879,977)        -                           (18,245,564)        
เงินสดรับดอกเบีย 4,554,576           6,513,535           306,056               247,052               
เงินสดรับเงินปันผล 965,830               757,478               1,538,141           975,865               
เงินสดจ่ายซือทีดิน และอุปกรณ์ /สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,411,139)          (891,823)             (2,486)                 (5,029)                 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ /สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 92,327                 470,288               98,142                 314,064               
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 10,987,440         (22,627,624)        3,859,598           2,435,637           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ต�อ)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 1,046,133,464    525,431,336       -                           5,989,260           
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (969,088,201)      (462,821,144)      (1,500,000)          (9,500,000)          
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (7,764,642)          (5,196,113)          (620,250)             (718,627)             
เงินสดรับคา่หุน้จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
  จากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย -                           17,542,017         -                           -                           
เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
  จากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (41)                      -                           -                           -                           
เงินปันผลจ่าย (1,532,279)          (1,499,612)          (1,532,279)          (1,499,612)          
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,172,927)          (603,001)             -                           -                           
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 66,575,374         72,853,483         (3,652,529)          (5,728,979)          
เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 707,573               11,577,831         -                           (40)                      
เงินสด ณ วนัตน้ปี 15,298,105         3,720,274           -                           40                        
เงนิสด ณ วนัปลายปี 16,005,678         15,298,105         -                           -                           

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบกระแสเงนิสด
รายการทีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ 
      ลูกหนีอืน และเงินลงทุนในลูกหนีทีซือมา 3,421,731           4,090,092           2,312                   136,115               
   หนีสูญตดับญัชี 424,174               1,172,526           3,193                   5,505                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัททุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทวัไป 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัใหญ่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯตงัอยู่เลขที 444 อาคารเอ็มบีเค 
ทาวเวอร์ ชนั 10 - 11 และ 15 - 20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  

บริษทัยอ่ยทงัหมดจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซิงและเช่าซือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจ
ประกนัชีวติ การจดัการกองทุน และอืน ๆ  

2. โครงการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เข้าซือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพือ
รับโอนกจิการทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) มายงัธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

2.1  การซือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน  

เมือวนัที 11 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ไดล้งนามในสัญญาซือ
ขายหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) กบักองทุนเพือการ
ฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟืนฟูฯ”) จาํนวน 1,005,330,950 หุ้น หรือคิดเป็น
จาํนวนร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทงัหมดในราคาหุ้นละ 32.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวมประมาณ 32,673 ลา้นบาท และไดมี้การจ่ายชาํระราคากนัในวนัที 9 เมษายน 2553 และเมือรวมกบั
ส่วนทีบริษทัฯถืออยู่เดิมจาํนวน 104,964,000 หุ้น ทาํให้ ณ วนัที 9 เมษายน 2553 บริษทัฯและธนาคาร 
ธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทย รวมเป็นร้อยละ 52.55 ซึงการดาํเนินการดงักล่าว
ไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 ของบริษทัฯและของธนาคารธนชาต และ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซึง ธปท. ได้อนุมติัให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคาร      
นครหลวงไทยตามเงือนไขทีกาํหนดบางประการ เช่น ให้ธนาคารนครหลวงไทยดาํเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชยต่์อไปไดแ้ต่ตอ้งคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยข์องธนาคารนครหลวงไทยภายใน
วนัที 31 ธนัวาคม 2554  และมีขอ้กาํหนดในเรืองของการคาํนวณเงินกองทุน การนบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
การถือหรือการมีไวซึ้งหุน้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นตน้ 
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ตามสัญญาซือขายหุน้ระหวา่งธนาคารธนชาตในฐานะ “ผูซื้อ”  และกองทุนฟืนฟูฯในฐานะ “ผูข้าย” ลง
วนัที 11 มีนาคม 2553 ไดก้าํหนดภาระผูกพนัของผูข้ายทีมีต่อผูซื้อว่าบรรดาภาระหน้าที การคาํประกนั 
ความรับผิด หรือการรับผิดชดใช้ของผูข้ายทีมีต่อธนาคารนครหลวงไทย ภายใตค้วามตกลง สัญญา 
หรือเอกสารใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหวา่งธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั 
(มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) (“ภาระหนา้ทีของผูข้าย”) ซึงรวมทงัเงินในบญัชีเงินฝากทีเปิดบญัชีไว้
และมีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทย เพือชดเชยความสูญเสียและ/หรือค่าเสียหายใด  ๆทีธนาคารนครหลวงไทย
ได้รับจากหรือเกิดขึนโดยธนาคารนครหลวงไทย ซึงเกิดจากหรือเกียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนครจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยูต่่อไปหลงัจากการซือขายหุ้น สิทธิ
และหนา้ทีของธนาคารนครหลวงไทยทีเกียวขอ้งกบัภาระหนา้ทีของผูข้ายรวมทงัเงินในบญัชีเงินฝากที
เปิดบญัชีไวแ้ละมีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทยจะโอนและ/หรือเขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดย
จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีการรวมกิจการระหวา่งธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาตเสร็จสมบูรณ์ 
นอกจากนี ในกรณีทีมีการชาํระบญัชีของผูข้าย ภาระหนา้ทีของผูข้ายจะถูกโอนและ/หรือสวมสิทธิโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอืนต่อไป 

2.2 การเสนอซือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทยเพมิเติมในปี 2553 

ในเดือนมิถุนายน 2553 ธนาคารธนชาต ไดท้าํคาํเสนอซือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้น
รายย่อยเพิมเติมในราคาเดียวกบัทีธนาคารธนชาตประมูลซือจากกองทุนฟืนฟูฯ โดยมีผูเ้สนอขายหุ้น
สามญัรวมทงัสิน 1,091,439,949 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 35,472 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.66 ของ
หุ้นทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทย และเมือรวมกบัส่วนทีธนาคาร     
ธนชาตถืออยูเ่ดิม ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 99.24 ซึงในการซือหุ้นเพิมเติมนีได้
รวมส่วนทีรับซือจากบริษทัฯจาํนวน 104,964,000 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรจากการขายจาํนวน 2,136 ลา้นบาท 
และภาษีทีเกียวขอ้งจากการขายจาํนวน 629 ลา้นบาท ซึงไดรั้บรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 
และในส่วนของงบการเงินรวม กาํไรจากการขายสุทธิบนงบการเงินรวมจาํนวน 2,113 ลา้นบาท ได้
นาํไปตงัพกัและแสดงหกัจากรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ และภาษีทีเกียวขอ้งไดแ้สดงเป็น
สินทรัพยภ์ายใตร้ายการบญัชีพกั - ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ ซึงจะทยอยรับรู้ตามส่วน
ของสินทรัพยที์ลดลง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ธนาคารธนชาตได้ซือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยเพิมเติมอีก
จาํนวน 14,907,658 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 484 ลา้นบาท จนทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคาร
นครหลวงไทย รวมเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด นอกจากนี ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลกัทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพย ์          
จดทะเบียนโดยสมคัรใจตงัแต่วนัที 13 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้ไป  
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2.3   การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิ 

จากการทีธนาคารธนชาตเขา้ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยในอตัราร้อยละ 47.58 ในเดือนเมษายน 
2553 และเมือรวมส่วนทีบริษทัฯถืออยูก่่อนอีกร้อยละ 4.97 รวมเป็นการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทย
ในอตัราร้อยละ 52.55 และในวนัเดียวกันได้ส่งผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตร่วมเป็นกรรมการใน
ธนาคารนครหลวงไทยในจาํนวนทีสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติได้จากอาํนาจควบคุมโดย
ผา่นการถือหุน้และการบริหารงานจึงถือวา่ธนาคารนครหลวงไทยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯและธนาคาร
ธนชาตตงัแต่นนัเป็นตน้มา และจากการซือหุ้นเพิมจนเป็นร้อยละ 99.24 ในเดือนมิถุนายน 2553 และ
เป็นร้อยละ 99.95 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทาํให้บริษทัฯและธนาคารธนชาตมีตน้ทุนเงินลงทุนรวม
ทงัสินจาํนวน 68,801 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (รวมค่าใชจ่้ายในการรวมธุรกิจสุทธิหลงัหกัรายการ
ระหว่างกัน) ซึงในวนัที 9 เมษายน 2553 ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตได้มีการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินแต่ละรายการในเบืองตน้เพือการบนัทึกบญัชีการปันส่วนตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ และรับรู้ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หนีสินและหนีสินที
อาจเกิดขึนทีระบุไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นส่วนของค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจในงบการเงินรวม 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากการเขา้ซือ ธนาคารธนชาตไดมี้การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หนีสินแต่ละรายการใหม่เนืองจากมีขอ้มูลรายละเอียดเพิมเติม ทงันีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีเกียวขอ้ง ซึงอนุญาตให้มีการวดัมูลค่าใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึงปีนบัจาก
วนัซือ โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินแต่ละรายการหลงัวดัมูลค่าใหม่มีรายละเอียดดงันี  

1.  สินทรัพย์และหนีสินในบัญชีของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย ธนาคารธนชาตได้มี           
การประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสิน และพบวา่ ณ วนัทีจ่ายซือเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) 
ของสินทรัพยแ์ละหนีสินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ย คิดเป็นมูลค่ารวมจาํนวน 48,635 
ลา้นบาท ซึงสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 4,264 ลา้นบาท  

2.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต ธนาคารธนชาตไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนของธนาคารนครหลวงไทย 
คิดเป็นมูลค่ารวม 4,100 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ (ก) Core Deposit Intangible การประเมินมูลค่า
จากกระแสเงินสดส่วนเพิมทีได้จากเงินฝากทีมีตน้ทุนตาํ โดยพิจารณาจากการประหยดัจาก
ตน้ทุน (Cost Saving) ทีไดจ้ากเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย ์และ (ข) Customer 
Relationships การประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดของรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
ลูกคา้ของธนาคารนครหลวงไทย  
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3.  หนีสินทีระบุได้หรือหนีสินทีอาจจะเกิดขึน ธนาคารธนชาตได้มีการประเมินและพบว่าไม่มี
หนีสินทีอาจเกิดขึนทีควรรับรู้เพิมเติม 

ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนทีระบุ
ไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนขา้งตน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวน 15,740 ล้านบาท ไดรั้บรู้เป็นส่วนของ             
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม และได้ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบทีนําเสนอใน              
งบการเงินปีก่อนเสมือนวา่มีการบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจอยา่งสมบูรณ์ตงัแต่วนัซือ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ย และมูลค่าตามบญัชี
ของแต่ละรายการทีสาํคญั ณ วนัทีบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม มีดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ก่อนปรับปรุง หลงัวดัมูลค่าใหม่ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 293 4,393 4,393 
สินทรัพยอื์น 435,702 437,016 439,966 
รวมหนีสิน 391,495 391,495 391,495 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 129 129 129 
สินทรัพยสุ์ทธิ 44,371 49,785 52,735 
    
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  68,801 68,801 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ  18,688 15,740 

ในการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจนี บริษทัฯและธนาคารธนชาตไม่ไดร้วมการบนัทึกรายการหนีสิน
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีทีเกียวข้องจากการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
จาํนวน 2,466 ลา้นบาท (หากไดมี้การบนัทึกหนีสินภาษีเงินไดด้งักล่าว ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจ หนีสิน
ภาษีเงินได้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 จะลดลงเหลือจาํนวน 1,644 ลา้นบาท ซึงคาํนวณจากอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลทีมีการประกาศใช้ในช่วงสินปี) และไม่ไดร้วมหนีสินผลประโยชน์พนกังานจากเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานเนืองจากการเกษียณอายุของพนักงานของธนาคารนครหลวงไทยและ            
บริษทัย่อยจาํนวนประมาณ 1,804 ล้านบาท  เนืองจากมาตรฐานการบญัชีทงั 2 ฉบบัดังกล่าวยงัไม่มี                
ผลบงัคบัใชใ้นวนัทีมีการรวมธุรกิจ 

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวขา้งตน้ และรวมถึงการทีบริษทัฯและ
ธนาคารธนชาตได้มีการคาํนวณค่าความนิยมใหม่ บริษทัฯและธนาคารธนชาตได้ปรับปรุงข้อมูล                 
งบการเงินปีก่อนทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าได้มีการบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจอย่าง
สมบูรณ์ตงัแต่วนัทีซือ ซึงมีผลทาํใหง้บการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 ทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ
เป็นดงันี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2553 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

เงินลงทุนสุทธิ 143,312 145,376 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 11,970 12,856 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,805 4,805 

ค่าความนิยม 16,620 13,671 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,626 35,627 

2.4 การดําเนินการสําคัญภายหลงัการเสนอซือหุ้นสามัญทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทยในปี 2554  

เมือวนัที 10 มีนาคม 2554 ธปท. ไดใ้ห้ความเห็นชอบการดาํเนินการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาตตามทีไดน้าํเสนอ โดยมีเงือนไขสําคญั
คือธนาคารนครหลวงไทยตอ้งดาํเนินการโอนกิจการและคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตให้แก่กระทรวงการคลังภายในวนัที 31 
ธนัวาคม 2554 และชาํระบญัชีให้เสร็จสินโดยเร็ว และให้ถือวา่ภาระผกูพนัระหวา่งธนาคารธนชาตกบั 
กองทุนฟืนฟูฯ ใหเ้ป็นไปตามสัญญา Share Purchase Agreement ลงวนัที 11 มีนาคม 2553 

และต่อมาเมือวนัที 7 เมษายน 2554 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 ของธนาคารนครหลวงไทย 
และของธนาคารธนชาต ไดมี้มติให้ดาํเนินการโอนและรับโอนกิจการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาต ที ธปท.ให้ความเห็นชอบ โดยให้
คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยและคณะกรรมการธนาคารธนชาต เป็นผูด้าํเนินการและมีอาํนาจ
ในการพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการทีเกียวขอ้งทงัหมด และเมือวนัที 30 มิถุนายน 2554 ทีประชุม
คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีมติอนุมติัให้ดาํเนินการโอนกิจการทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทย
มายงัธนาคารธนชาตในวนัที 1 ตุลาคม 2554 (วนัโอนกิจการ)  

เมือวนัที 30 กนัยายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ทาํสัญญารับโอนกิจการทงัหมด (Entire Business 

Transfer) ของธนาคารนครหลวงไทย โดยใหมี้ผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัที 1 ตุลาคม 2554 โดยจะ
เป็นการโอนสินทรัพย ์หนีสินและรวมถึงภาระผูกพนัทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทย ทีมีอยู่ ณ 
วนัที 1 ตุลาคม 2554 และ/หรือหนีสินทีอาจมีขึนในอนาคตมายงัธนาคารธนชาต โดยมีราคารับโอน
กิจการทงัหมดสุทธิจาํนวน 50,134 ลา้นบาท โดยราคารับโอนกิจการดงักล่าวนีกาํหนดขึนตามแนวทาง
พิจารณาการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงินระหวา่งบริษทัในกลุ่มธนชาต ซึงที
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้สนอความเห็นว่าเป็นราคายุติธรรม โดยธนาคารนครหลวงไทยได้รับรู้
กาํไรจากการโอนกิจการจาํนวนประมาณ 5,299 ลา้นบาท ซึงไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
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แนวทางในการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน สรุปไดด้งันี 

-  เงินใหสิ้นเชือ มูลค่าทีโอนอา้งอิงจากยอดหนีคงคา้งตามบญัชีสุทธิจากสาํรองเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

-  เงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ
หลงัสุด มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย และมูลค่ายุติธรรมสําหรับหลกัทรัพยอื์นคาํนวณโดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่าจากกระแสเงินสดหรือเงินปันผลทีคาดวา่จะไดรั้บหรือมูลค่าสุทธิตามบญัชี 

- ทรัพยสิ์นรอการขาย มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาประเมินทีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตาม
เกณฑที์ ธปท. กาํหนด หลงัหกัประมาณการส่วนลดซึงอา้งอิงจากประสบการณ์การขายในอดีต 

- เงินรับฝาก/ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม สําหรับเงินรับฝากและเงินกูย้ืมระยะสันส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบียลอยตวั จึงถือว่ามูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี และสําหรับเงินรับฝาก
และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอตัราดอกเบียทีกาํหนดใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียตลาดจึงถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

- สินทรัพย/์หนีสินอืน โดยส่วนใหญ่ถือวา่มูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

- ภาระผูกพนัของรายการนอกงบดุลและภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปลียนต่าง ๆ โอนดว้ย
ราคาตามบญัชี 

มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีรับโอนทีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งันี   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 67,649 
เงินลงทุนสุทธิ 47,852 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 236,689 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,303 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,830 
สินทรัพยอื์น 17,754 
เงินรับฝาก 255,968 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 58,366 
หนีสินอืน 16,609 
ราคารับโอนสุทธิ 50,134 
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ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยได้หยุดดาํเนินธุรกิจทงัหมด และเมือวนัที 1 
พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่          
ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 15,846 ลา้นบาท และต่อมาในพฤศจิกายน 2554 
ธนาคารธนชาต ไดรั้บซือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นการทวัไป เพือ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยขายหุ้นก่อนทีธนาคารนครหลวงไทยจะทาํการเลิกกิจการ ซึงมีผูถื้อหุ้น
รายยอ่ยเสนอขายหุ้นรวม 696,865 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท ทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นใน
ธนาคารนครหลวงไทยรวมทงัสินจาํนวน 2,112,375,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

และเมือวนัที 6 ธนัวาคม 2554 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติอนุมติัให้
ธนาคารนครหลวงไทยเปลียนชือเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” และไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ป ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่
กระทรวงการคลงั และจดทะเบียนเปลียนชือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” เมือวนัที 8 
ธนัวาคม 2554 และดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเมือวนัที 9 ธนัวาคม 2554   

2.5 การโอนธุรกจิของบริษัทย่อยในกลุ่ม 

บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั 

เมือวนัที 28 ตุลาคม 2553 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติ
อนุมติัแผนการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัหลกัทรัพย ์ 
ธนชาต”) และบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั (“บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย”) (ซึงเป็น
บริษทัย่อยในกลุ่ม) โดยการโอนสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัหลักทรัพย  ์นครหลวงไทย มายงับริษทั
หลกัทรัพย ์ธนชาต ในราคาไม่ตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย  ์โดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีที
ปรับปรุงล่าสุดก่อนวนัทีจะทาํรายการ และในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทีประชุมใหญ่วสิามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้มติอนุมติัการโอนสินทรัพยด์งักล่าว โดยเมือวนัที 30 ธันวาคม 
2553 บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดท้าํสัญญาโอนขายสินทรัพย ์โดยถือวา่สัญญาโอนขายสินทรัพย์
ทีเกียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละภาระผกูพนัตามสัญญาทีเกียวกบัธุรกิจวาณิชธนกิจจาํนวนรวม 
11 ลา้นบาท ใหมี้ผลเป็นการโอนในวนัที 31 ธนัวาคม 2553 ในขณะทีสัญญาสิทธิเรียกร้องตามสัญญาแต่งตงั
ตวัแทนและ/หรือนายหน้าในการซือขายหลกัทรัพย ์ซึงรวมถึงลูกหนีและเจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํนวน
รวมสุทธิ 206 ลา้นบาท และเงินทีลูกคา้วางไวเ้พือเป็นหลกัประกนัการชาํระหนีจาํนวน 216 ลา้นบาท ให้มี
ผลเป็นการโอนในวนัที 1 มกราคม 2554 และรวมถึงรับโอนพนักงานบางส่วนจากบริษทัหลกัทรัพย ์          
นครหลวงไทย ดว้ยในวนัเดียวกนั  
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ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดห้ยุดดาํเนินกิจการชวัคราวและเมือ
วนัที 27 เมษายน 2554 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้มติ
อนุมติัลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 2,000 ลา้นบาท เป็น 900 ลา้นบาท ซึงไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนลดทุนชาํระแลว้เมือวนัที 7 มิถุนายน 2554  

ในเดือนสิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย์
นครหลวงไทยออกไปในราคา 168 ลา้นบาท โดยกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 40 ล้านบาท รับรู้ใน          
งบการเงินรวม ซึงการจาํหน่ายเงินลงทุนนีเป็นไปตามมติของทีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทย
เมือวนัที 23 มิถุนายน 2554 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั 

เมือวนัที 27 มกราคม 2554 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอ้นุมติัการเสนอซือและ/หรือ
ขายหุ้นบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั ให้แก่กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการซึง
เป็นผูถื้อหุน้เดิม โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 ไดด้าํเนินการขายหุ้นทีถืออยูท่งัหมดให้กบัผูซื้อในราคา 198 
ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 26 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)/บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

ในระหวา่งปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทยและบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (บริษทัทีจดัตงัขึน
ใหม่ภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. เพือรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยทงั
สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมาบริหารจดัการ) ไดล้งนามในสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องในหนีเงินกูแ้ละทรัพยสิ์นรอการขาย และดาํเนินการโอนสินทรัพยร์ะหวา่งกนั ดงันี 
 มูลค่ายติุธรรม 
 (ลา้นบาท) 
- สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9,062 
- ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,083 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวทงัหมดถือเป็นการขายขาดในงบการเงินของผูโ้อนและผูรั้บโอน 
เนืองจากผูโ้อนไดส้ละการควบคุมในสินทรัพยที์ไดโ้อนไปแลว้ โดยมูลค่าของสินทรัพยที์โอนและรับ
โอนได้คาํนวณตามแนวทางพิจารณาการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน
ระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาตซึงทีปรึกษาทางการเงินได้เสนอความเห็นว่าเป็นราคายุติธรรม 
ผลตอบแทนจากการโอนตามมูลค่าดงักล่าวจะถือเป็นมูลค่ายติุธรรมทีใชใ้นการรับรู้ราคาขายและมูลค่า
ของสินทรัพยที์โอนและรับโอน ซึงสรุปไดด้งันี 
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- ในกรณีของลูกหนีดอ้ยคุณภาพ มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากยอดหนีคงคา้งตามบญัชีสุทธิจากสํารอง
เผอืหนีสงสัยจะสูญตามบญัชี 

- ทรัพยสิ์นรอการขาย มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาประเมินทีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตาม
เกณฑที์ ธปท. กาํหนด หลงัหกัประมาณการส่วนลดซึงอา้งอิงจากประสบการณ์การขายในอดีต 

ภายใตส้ัญญาการโอนขาย ผูรั้บโอนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหากไม่เป็นไปตามเงือนไขที
ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม กาํไร(ขาดทุน)จากการโอนขายทงัจาํนวนและยอดคงคา้งระหวา่งกนัได ้
ตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมเนืองจากเป็นการโอนขายกนัในระหวา่งกลุ่ม 

บริษทั สยามซิตีประกนัภยั จาํกดั 

 เมือวนัที 27 กรกฎาคม 2554 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอ้นุมติัขายเงินลงทุนใน
บริษทั สยามซิตีประกนัภยั จาํกดั ทีถืออยู่ทงัหมดให้แก่บุคคลอืน โดยไดด้าํเนินการขายหุ้นทีถืออยู่
ทงัหมดใหก้บัผูซื้อแลว้เมือวนัที 19 สิงหาคม 2554 ในราคา 114 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการขายจาํนวน 
22 ลา้นบาท รับรู้ในงบการเงินรวม 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ซึง
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีเกียวกับ “การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน” และอา้งอิงตาม
หลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึน
เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เรือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิงส์ทีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัที 3 ธันวาคม 2553 ดงันนั 
บริษทัฯจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับงบการเงินทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
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3.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทั
ยอ่ย”) ดงัต่อไปนี 

 อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2554 2553 2554 2553 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 83.44 83.44 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 99.90 99.90 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)                                          

(เดิมชือ “ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)”) 
- - 99.98 99.95 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั - - 100.00 - 
บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) - - 65.18 - 
บริษทั เนชนัแนล ลีซซิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั - - - 99.79 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั - - - 60.00 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิรวมของบริษทัย่อยทีมีสาระสําคญัซึง
รวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปีหลงัหกัรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัมีดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
 สินทรัพยร์วม สุทธิรวม 
 2554 2553 2554 2553 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 818,978 406,663 18,848 16,729 
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) - 406,974 8,603 9,980 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 20,285 19,753 1,962 1,467 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 11,195 11,008 (89) 482 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 7,142 5,148 1,974 1,520 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,873 3,953 1,377 1,343 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 11,361 - 284 - 
บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 12,033 - 171 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 3,915 3,653 396 379 

ค) ธนาคารธนชาตไดล้งทุนเพิมในบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั ทีจดัตงัใหม่ในเดือนมีนาคม 
2554 โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 

ง)  ในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดรั้บโอนเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ราชธานีลิสซิง 
จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 437,250,000 หุ้น ในราคา 536 ลา้นบาท ตาม
เงือนไขในสัญญารับโอนกิจการทงัหมด ทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในราชธานีลิสซิง ในอตัราร้อยละ 
48.35 และธนาคารธนชาตไดใ้ช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 437,486,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
1.52 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 665 ลา้นบาท ในวนัที 1 พฤศจิกายน 2554 ทาํให้ธนาคารธนชาตมี
สัดส่วนการถือหุน้ในราชธานีลิสซิงเพิมเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ และถือเป็น
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การซือหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสําเร็จ
เป็นขนั ๆ ซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ธนาคารธนชาตวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที
ถืออยู่ก่อนหน้าวนัทีการรวมธุรกิจโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ และรับรู้ผลกาํไรทีเกิดขึน
จาํนวน 33 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
 จาํนวนเงิน 
 (ลา้นบาท) 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซือสาํหรับส่วนไดเ้สียทีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ             556 
หกั: มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (523) 
กาํไรจากการตีราคาส่วนไดเ้สียจากการรวมธุรกิจซึงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 33 



รายงานประจำป 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          145

นอกจากนี จากการรวมธุรกิจ ธนาคารธนชาตไดมี้การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ โดยไดมี้การ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินแต่ละรายการในเบืองตน้ เพือการบนัทึกบญัชี
การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ โดยประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินของ
บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) และมูลค่าตามบญัชีของแต่ละรายการทีสําคญั ณ วนัที
ธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม มีดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
เงินใหสิ้นเชือและลูกหนี 11,842 11,576 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 45 62 
สินทรัพยอื์น 1,502 1,512 
รวมหนีสิน 11,278 11,278 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,111 1,872 
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  1,221 
จากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจนี ตน้ทุนการรวมธุรกิจไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมสุทธิ            
ณ วนัซือของสินทรัพยแ์ละหนีสินภายหลงัการวดัมูลค่าซึงคาํนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นจึงไม่เกิด
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ นอกจากนี บริษทัฯไม่ไดร้วมการบนัทึกรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีจาํนวน 72 ลา้นบาท ทีเกียวขอ้งกบัการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้เป็นมูลค่า
ยติุธรรมเนืองจากมาตรฐานการบญัชีเกียวกบัภาษีเงินไดย้งัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัทีมีการรวมธุรกิจ           
อยา่งไรก็ตาม หากไดมี้การใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจ สินทรัพยภ์าษีเงินได ้
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 จะลดลงเหลือจาํนวน 48 ลา้นบาท (จากการเปลียนแปลงอตัราภาษีเงินได้
นิติบุคคลทีมีการประกาศใชใ้นช่วงสินปี) 

ดงันนั งบการเงินรวมจึงไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) ณ 
วนัที 31 ธันวาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของบริษทั
ดงักล่าว ตงัแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2554 (วนัทีธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม) ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 
2554 และไดรั้บรู้ผลขาดทุนนบัตงัแต่วนัทีธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
คิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 14 ลา้นบาท  

ทงันี เพือเป็นข้อมูลเพิมเติมเพือให้สามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ            
ยอดรวมรายไดแ้ละกาํไรสําหรับปีของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยหากไดร้วมรายไดแ้ละกาํไรของ
บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) ทีนาํมารวมกนัโดยถือเสมือนว่าการรวมธุรกิจทงัหมดใน
ระหวา่งปีเกิดขึนตงัแต่วนัตน้ปี เป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุด            

วนัที 31 ธนัวาคม 2554 
รายไดร้วมเสมือนวา่ไดน้าํมารวมกนัตงัแต่ 1 มกราคม 2554 67,989 
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัฯเสมือนวา่ไดน้าํมารวมกนัตงัแต่                    

1 มกราคม 2554 (โดยไม่คาํนึงถึงรายการปรับปรุงก่อนวนัซือ) 
5,019 
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จ)  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553 รวมผลการดาํเนินงานของ
ธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัย่อยทีถือหุ้นโดยธนาคารนครหลวงไทย ตงัแต่วนัที 9 เมษายน 
2553 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2553 เนืองจากธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวง
ไทย และเริมมีอาํนาจควบคุมในเดือนเมษายน 2553  

ฉ) ในเดือนพฤษภาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคา 198 ลา้นบาท โดยมีกาํไร
จากการจาํหน่ายจาํนวน 26 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และในเดือนสิงหาคม 2554 ธนาคาร           
นครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทงัหมดของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั 
ในราคา 168 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ช) งบกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ที ลิสซิง จาํกดั ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2553 จนถึงวนัที 30 เมษายน 2553 (วนัทีจาํหน่าย           
เงินลงทุนดงักล่าวออกไป) โดยธนาคารธนชาตไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในราคา 213 ลา้นบาท และมี
กาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 27 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ซ) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทงัหมดตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวนัทีบริษัทฯสินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนัน อย่างไรก็ตาม           
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มิไดร้วมฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
สินชฎาทอง จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทีถือหุ้นโดยออ้มผา่นธนาคารนครหลวงไทย ในอตัราร้อยละ 
70 เนืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวเลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี และธนาคารนครหลวงไทย
ไดต้งัสาํรองเผอืการดอ้ยค่าเตม็จาํนวนแลว้ และในระหวา่งไตรมาส 3 ของปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทย
ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวน 

ฌ) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญั
เช่นเดียวกันกับบริษทัฯ และในกรณีทีใช้นโยบายการบญัชีทีแตกต่างกันบริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

ญ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษทัย่อยได้ตดัออกจาก           
งบการเงินรวมนีแล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ           
ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ฎ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

4. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงันี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2552) ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัที 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 
ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 31 รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีปัจจุบนันียกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน   

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท ี19 เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ทีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเมือกิจการ
ไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิงกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึกหนีสิน
เกียวกบัผลประโยชน์ของพนักงานเนืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ทีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเมือเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หนีสินในช่วงที
เปลียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้ปีของปีปัจจุบนั การเปลียนแปลงนีทาํให้บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสะสมยกมาตน้ปี (1 มกราคม 2554) ลดลงเป็นจาํนวน 1,170 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: กาํไรสะสมลดลงเป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท) ซึงผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวได้แสดงไวใ้นหัวขอ้ “ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกับ
ผลประโยชน์ของพนกังาน” ในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของแลว้ 

 นอกจากนี การเปลียนแปลงนีทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไร (หลงัหกัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม) สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 101 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อหุ้น
ลดลง 0.08 บาทต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อหุ้น
ลดลง 0.006 บาทต่อหุน้) 
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5. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทยีงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างนี 

มาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัที 12 ภาษีเงินได ้
 ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัที 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเสือมราคาทีตีราคาใหม่ 
 ฉบบัที 25 ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือว่ามาตรฐานการบญัชีข้างตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได ้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท ี12 เรือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหนีสินระหวา่งเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑที์กาํหนด  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีทีเริมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบันีมาถือปฏิบติั  
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6. นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 

6.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชือ 

ดอกเบียรับจากเงินให้สินเชือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ  รายได้
ตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบียทีแท้จริง (Effective interest 
method) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้สินเชือทีผิดนดั
ชาํระเงินตน้หรือดอกเบียเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบั
รายการดอกเบียคา้งรับทีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนันออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้
ดอกเบียรับหลงัจากนนัจะบนัทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชาํระหนีทีคา้งเกินกาํหนด
ชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบียสาํหรับลูกหนีภายหลงัการปรับโครงสร้างหนีใหม่ตาม
เกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบียทีลูกหนีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หนีตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีทีอยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติัตามเงือนไขการปรับโครงสร้างหนีใหม่ 
ซึงจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนีจะปฏิบติัตามเงือนไขการปรับ
โครงสร้างหนีติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
นานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนีทีรับซือหรือรับโอน โดยคาํนวณหาอตัรา
ผลตอบแทนทีใชก้าํหนดราคาทุนของลูกหนีทงักลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนที
ซือ) ของลูกหนีคงเหลือสําหรับลูกหนีทีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีจะรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนีทีรับซือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบียที
แทจ้ริงสาํหรับลูกหนีทีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีทีดอกเบียหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตวัเงินหรือเงินให้สินเชือแล้ว ดอกเบียหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตวัเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือนนัหรือตามสัดส่วนของหนีทีไดรั้บชาํระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบียทีตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ให้กบั
ลูกคา้ ซึงจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบียตามสัญญาเช่าซือ 
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ข) ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง เงินปันผลรับ
ถือเป็นรายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วนัทีทีเกิด
รายการ 

ง) ดอกเบียจากเงินใหสิ้นเชือเพือซือหลกัทรัพย ์

ดอกเบียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ทีคงคา้ง บริษทัยอ่ย
หยุดรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์สิทธิสําหรับเงินให้สินเชือรายทีเขา้เงือนไขตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนด
โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”)  

จ) กาํไร(ขาดทุน)จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร(ขาดทุน)จากการซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย         
ณ วนัทีทีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัภยั 

เบียประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัทีทีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจากหักเบีย
ประกนัภยัต่อและส่งคืนแลว้สาํหรับกรมธรรมที์มีอายไุม่เกิน 1 ปี ในกรณีทีกรมธรรมมี์อายุเกิน 1 
ปี จะบนัทึกรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครอง  

รายไดเ้บียประกนัภยัแสดงสุทธิจากเงินสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

เบียประกนัภยัต่อถือเป็นรายไดเ้มือไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สัญญาประกนัชีวติ 

เบียประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้ตามวันทีทีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์หลังจากหักเบีย
ประกนัภยัต่อและส่งคืน และสาํหรับกรมธรรมต่์ออายจุะรับรู้เป็นรายไดเ้มือถึงกาํหนดชาํระเฉพาะ
เบียประกนัของกรมธรรมที์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัสินปี  
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6.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบียจ่าย 

ดอกเบียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีทีดอกเบียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตวัเงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบียนนัจะบนัทึกเป็นดอกเบียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลียเท่า ๆ กนั
ตลอดอายขุองตวัเงินนนั 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซือ/เช่าการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเมือเริมแรกทีเกิดขึนจากการให้เช่าซือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร
แสตมป์) สําหรับสัญญาเช่าซือและเช่าการเงินทีทาํขึนตงัแต่ 1 มกราคม 2550 จะปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบียตลอดอายุของสัญญาเพือให้
สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริงของสัญญา 

รายไดด้อกเบียจากการให้เช่าซือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย
ทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

6.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะรับรู้
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์นัออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและ
บริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตาํกว่ามูลค่าตราสารหนีตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ซึงจาํนวนทีตดั
จาํหน่าย/รับรู้นีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทวัไปแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมทีมีสัดส่วนการลงทุนตงัแต่ร้อยละ 20 ขึนไป 
เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เนืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจควบคุมหรือ
อิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวม ซึงอยู่ภายใตก้ารจดัการที
เป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลังสุด ณ สิน          
วนัทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทยหรือตลาดอืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่า
ความเสียงทีเหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีมีอนุพนัธ์แฝง ในกรณีทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคา
ไดใ้นตลาดซือขายคล่อง จะใชแ้บบจาํลองทีกาํหนดขึนเองโดยบริษทัยอ่ย (Internal Model) ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม (2553: มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยสถาบนัการเงินผูข้าย) และรับรู้กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทงันี การวดัมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้สอดคล้องกบั
ประกาศธปท.  

บริษัทฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผือขาย เงินลงทุนใน           
ตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทวัไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตาม
บญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนตาํ) จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน โดยผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรมทีบนัทึกในส่วนของเจา้ของจะทยอยตดัจาํหน่ายตลอดอายทีุเหลือของตราสารหนี 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน          
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีทีมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยทีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้
วธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 
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6.4 เงินลงทุนในลูกหนีทรัีบโอนและค่าเผอืการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนแสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีลูกหนีทีรับโอนไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีจะโอนเงินลงทุนในลูกหนีดงักล่าวไปเป็น
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตาม
บญัชีของเงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนโดยใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 

6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี 
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย ซึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียนี
จะบนัทึกเงินลงทุนเริมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วม
ตามอตัราส่วนการลงทุน  

6.6 เงินให้สินเชือ 

ลูกหนีเงินให้สินเชือแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ย
ยอดเงินตน้รวมดอกเบีย รายไดร้อตดับญัชีและส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชือทียงัไม่รับรู้เป็น
รายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเชือ 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่า          
การเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินทียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซึงแสดงสุทธิจาก          
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการใหเ้ช่าซือรอตดับญัชี 

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหนี
ธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ โดยลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหนีเงินให้กูย้ืมเพือซือหลกัทรัพยโ์ดยใช้
หลกัทรัพยที์ซือนนัมาวางเป็นประกนั ลูกหนีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหนีทรัพยสิ์นวาง
ประกนั อนัไดแ้ก่ เงินทีนาํไปวางเป็นประกนักบัเจา้หนีหุน้ยมืหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหนีอืน 
เช่น ลูกหนีซือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดทีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด ลูกหนีทีอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินคดี ประนอมหนีหรือผอ่นชาํระ และสาํหรับลูกหนีทีซือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใต้
รายการ “ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์” 
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6.7 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 
ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์งัค่าเผอืหนีสงสัยจะ

สูญของเงินให้สินเชือตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิมด้วยจาํนวนเงิน
เพิมเติมทีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ทีตงัเพิม(ลด)บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

สาํหรับลูกหนีจดัชนัปกติ (รวมลูกหนีทีผา่นการปรับโครงสร้างหนี) และลูกหนีจดัชนักล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัสํารองในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหนี            
เงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั ซึงหลกัประกนัดงักล่าวรวมถึงรถยนต์
ภายใตส้ัญญาเช่าซือและเช่าการเงิน และสาํหรับลูกหนีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัเงิน
สํารองในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนีตามบญัชีกับมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการจาํหน่ายหลักประกัน โดยใช้อตัราดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะจาํหน่าย
หลักประกนัได้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ทงันี สําหรับลูกหนีด้อยคุณภาพทีเป็นลูกหนีตาม
สัญญาเช่าซือหรือลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

ข) บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์งัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี
แต่ละรายโดยพิจารณาความ เสียงในการ เ รียกชําระและมูลค่ าของหลักท รัพย์ที ใช ้         
คาํประกนั และตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเมือหนีนนัมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทงันีบริษทัย่อยถือพืนฐานการจดัชนัหนีและตงัสํารองตามหลกัเกณฑ์ที
กาํหนดโดย กลต. 

ค)  บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจให้เช่าซือและให้เช่าการเงินตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ
ของยอดลูกหนีทีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดที้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง 
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑ์การจดัชันหนีของ ธปท.) โดยลูกหนีทีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะ
พิจารณาตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญจากยอดหนีเงินตน้สุทธิหลงัหกัหลกัประกนั และสําหรับลูกหนี
ทีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีอืนตงัขึนโดยประมาณจากจาํนวนหนีทีอาจเรียกเก็บจากลูกหนี
ไม่ได ้ซึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัทีในงบการเงิน 

จ) บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัจาํหน่ายลูกหนีออกจากบัญชี เมือเข้าหลักเกณฑ์การตัดจาํหน่าย          
หนีสูญตามกฎหมายภาษีอากร ยกเวน้ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์จะตดัจาํหน่ายลูกหนีเช่าซือเป็นหนีสูญเมือบริษทัย่อยดงักล่าวได้กนัสํารอง
สําหรับลูกหนีครบร้อยละ 100 แลว้ การตดัจาํหน่ายลูกหนีเป็นหนีสูญและหนีสูญทีไดรั้บคืนจะ
นาํไปลดหรือเพิมค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 
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6.8 การปรับโครงสร้างหนีทมีีปัญหา 

ในกรณีทีเป็นการปรับโครงสร้างหนีทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยินยอมผอ่นปรนเงือนไขในการชาํระหนี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนีหลงัปรับโครงสร้างหนีโดยคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียขนัตาํของเงินให้สินเชือ
แก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดทีใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี ณ วนัปรับโครงสร้างหนี ผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนีทีคาํนวณไดที้ตาํกว่ายอดหนีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผือ 
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทงัจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีมีการปรับโครงสร้างหนี และจะทบทวนค่าเผือการปรับมูลค่า
ดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บตามระยะเวลาทีเหลืออยู ่และปรับปรุง
ค่าเผอืการปรับมูลค่ากบับญัชีค่าใชจ่้ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ   

ในกรณีทีเป็นการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนได้เสียทีรับโอนมาเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์้วยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย ์(ซึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) แต่
ไม่เกินยอดหนีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบียคา้งรับทีหยุดรับรู้รายได้จนถึงวนัปรับ
โครงสร้างหนี) ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์มากกว่ามูลหนีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็น
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีหรือดอกเบียรับในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีโดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบียทีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็น
ขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเมือมีการปรับโครงสร้างหนี 

6.9 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยที์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพือการซือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชี
เครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินทีลูกคา้วางเป็นประกนัเพือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพย์
และหนีสินของบริษทัยอ่ยเพือการควบคุมภายใน และ ณ วนัทีในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการ
ดงักล่าวในส่วนทีไม่มีภาระคาํประกนัออกทงัดา้นสินทรัพยแ์ละหนีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที์
เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านนั 
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6.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน  (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซึงอิงตามราคาประเมิน          
แต่ไม่เกินยอดหนีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะ
ตาํกวา่ ซึงมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย 
และปรับปรุงเพิมเติมตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของ
ทรัพยสิ์น 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเมือขาย ยกเวน้การขายโดยการใหผู้ซื้อกูย้มืเงิน กาํไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดย 
ธปท. ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

6.11 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ก) ทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตงัแสดงตามวธีิราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเสือมราคา 

ข) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)          
ค่าเสือมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิ ธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี 

อาคาร - 20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ค) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์นั) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีได้มาจากการรวมธุรกิจโดย
อา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ประเมิน ณ วนัทีซือธุรกิจ และสําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน
บนัทึกตน้ทุนเริมแรกตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้
บ่ง ชีว่า สินทรัพย์นันอาจเ กิดการด้อยค่า  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ          
ตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย          
ค่าตดัจาํหน่ายและค่าเผือการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ทีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

6.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

6.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวธีิซือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจ
ส่วนทีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุน
หกัค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมี
ขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน  

6.15 ลูกหนี/เจ้าหนีสํานักหักบัญชี 

ลูกหนี/เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี/เจา้หนีสาํนกัหกับญัชีทีเกิดจากการชาํระราคา
ซือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า ทงันีรวมถึงเงินทีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหัก
บญัชีในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 
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6.16 หลกัทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืน/หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซือคืน 

บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาซือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทาํสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมี
สัญญาซือคืน โดยมีกําหนดวนั เวลา และราคาทีแน่นอนในอนาคต โดยจาํนวนเงินทีจ่ายสําหรับ
หลกัทรัพยซื์อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหนึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือ
เงินใหสิ้นเชือแลว้แต่คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม ในขณะ
ทีหลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซือคืนแสดงเป็นส่วนหนึงของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดา้น
หนีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเงินทีได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดย
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซือคืนถือเป็นหลกัประกนั 

6.17 เบียประกนัภัยค้างรับและค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

เบียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากจาํนวน
ทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบียประกันภัยค้างรับทังสินทีมีอยู่ ซึงประมาณจากประสบการณ์          
การเรียกเก็บหนีในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของเบียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัทีในงบการเงิน 

6.18 สินทรัพย์/หนีสินจากการประกนัภัย 

 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการรับประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํทีวางไว้
จากการรับประกันภัยต่อและสํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ สํารอง
ประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึนตามสัดส่วนของการประกนัภยัต่อของ
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจากสัญญาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง 

 หนีสินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อและเงินมดัจาํทีบริษทั
ยอ่ยถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ซึงเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประมาณการเป็นสัดส่วนตาม
สัญญาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง 

6.19 เงินสํารองเบียประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

สัญญาประกนัภยั 

บริษทัยอ่ยตงัเงินสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ตกเป็นรายไดก่้อนการประกนัภยัต่อตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

การประกนัภยัทางทะเลสาํหรับการขนส่งเฉพาะเทียว - เตม็จาํนวนเบียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ 
 เกา้สิบวนัยอ้นหลงั 

การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางทีมีความคุม้ครอง    
ไม่เกิน 6 เดือน 

- เต็มจาํนวนเบียประกันภยัรับสุทธิในรอบ
สามสิบวนัยอ้นหลงั 

การประกนัภยัอืน - วธีิเฉลียรายเดือน (วธีิเศษหนึงส่วนยสิีบสี) 
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และในปี 2554 คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ”)ไดก้าํหนดให้
บริษทัย่อยจดัสรรเงินสํารองสําหรับความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดก่อนการเอาประกันภยัต่อ (Gross 
Unexpired Risk Reserve) เพิมเติมเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ผลต่างของมูลค่าสํารองความเสียงภยัทียงัไม่
สินสุดกบัมูลค่าสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ตกเป็นรายไดใ้นกรณีทีสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ตกเป็น
รายไดน้อ้ยกวา่มูลค่าสาํรองสาํหรับความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด โดยสาํรองสําหรับความเสียงภยัทียงัไม่
สินสุดให้คาํนวณโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้การประมาณการทีดีทีสุดของค่า
สินไหมทดแทนทีคาดวา่จะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัภยัทีเหลืออยูโ่ดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

สัญญาประกนัชีวติ  

เงินสํารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตงัแต่เริมรับประกันจนถึงวนัทีในงบแสดงฐานะ
การเงินสาํหรับค่าสินไหมทดแทนทีประมาณวา่จะเกิดขึนในอนาคตจากกรมธรรมที์มีผลบงัคบัอยู ่ 

 บริษทัย่อยคาํนวณเงินสํารองประกนัชีวิตภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวโดยใช้จาํนวนทีสูงกว่า
ระหวา่งมูลค่าทีคาํนวณตามวธีิสํารองเบียประกนัภยัสุทธิชาํระคงที (Net Level Premium Valuation or 
NPV) และตามวธีิสาํรองประกนัภยัแบบเบียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation or GPV) 

เงินสาํรองประกนัชีวติตามวธีิสํารองเบียประกนัภยัสุทธิชาํระคงที (NPV) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทีมีขอ้สมมติหลกัเกียวกบัอตัรามรณะ อตัราเจบ็ป่วย อายแุละอตัราคิดลด  

 เงินสํารองประกนัชีวิตตามวิธีสํารองประกนัภยัแบบเบียประกนัภยัรวม (GPV) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอีกประเภทหนึงทีมีขอ้สมมติหลกัเกียวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม ์ค่าใชจ่้าย
เกียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลด และอตัราเงินปันผลทีไม่
รับรองการจ่ายในอนาคต ซึงการคาํนวณตามวิธีนีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นประกาศ 
คปภ. เรืองการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนีสินของบริษทัประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 
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6.20 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันภัย /เงินทีต้องจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัภยั  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนทีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมือ
ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมที์เกียวขอ้ง  

นอกจากนี ในปี 2554 คปภ. ไดเ้ปลียนแปลงหลกัเกณฑ์การตงัสํารองเพิมเติมสําหรับความเสียหายที
เกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซึงคาํนวณ
ดว้ยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเป็นมาตรฐานสากล โดยคาํนวณจากประมาณการทีดีทีสุดของ
ค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับความสูญเสียทีเกิดขึนแล้ว
ก่อนหรือ ณ วนัทีในงบการเงิน ทงัจากรายการความสูญเสียทีบริษทัยอ่ยไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ได้
รับรายงานสุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี (เดิมบริษทัย่อยตงัสํารอง IBNR ใน
จาํนวนทีสูงกว่าระหว่างจาํนวนเงินสํารองค่าสินไหมทีคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั
หกัดว้ยจาํนวนทีตงัในบญัชีและวธีิร้อยละ 2.5 ของเบียประกนัภยัรับสุทธิยอ้นหลงัสิบสองเดือน) 

 สัญญาประกนัชีวติ  

เงินทีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวติบนัทึกเมือไดรั้บแจง้หรือตามเงือนไขในกรมธรรม ์ 

6.21 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่า
ใดจะตาํกวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิน  ส่วนดอกเบียจ่าย
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าทรัพยสิ์นโดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีจ่ายล่วงหนา้ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกเป็น
สิทธิการเช่า และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และเงินทีจ่ายตามสัญญา
เช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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6.22 การขายลูกหนีตัวเงิน 

บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจธนาคารบนัทึกการขายลดตวัเงินแบบทีธนาคารให้อาวลั หรือการขายลด          
ตวัเงินทีไม่มีการใหอ้าวลัหรือรับรองแบบผูซื้อมีสิทธิไล่เบียเป็นหนีสินภายใตบ้ญัชี “ภาระจากการขาย
ลูกหนีตวัเงิน” และจะบนัทึกรายการขายลดตวัเงินทีมีธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอืนใหก้ารอาวลั
หรือรับรองแบบผูซื้อมีสิทธิไล่เบีย โดยการเครดิตบญัชีลูกหนีเงินให้สินเชือประเภทตวัเงินและเปิดเผย
รายการดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหนึงของ “หนีสินทีอาจจะเกิดขึนในภายหนา้” 

6.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยเขา้ทาํรายการเกียวกบัเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือบริหาร
ความเสียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือการคา้บนัทึกเป็นรายการนอก
งบการเงิน บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบียต่างสกุลเงินทีมิไดมี้ไวเ้พือคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง 
โดยองคป์ระกอบทีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปีในลกัษณะ
เดียวกบัรายการทีมีการป้องกนัความเสียง โดยกาํไรขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และองคป์ระกอบทีเป็น
อตัราดอกเบียจะถูกบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีถูกป้องกนัความเสียง คือ
ถือเป็นส่วนหนึงของดอกเบียรับหรือดอกเบียจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนีและเจา้หนีตามสัญญา
แลกเปลียนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกภาระจากสัญญาซือขายล่วงหนา้ซึงมีไวเ้พือคา้เป็นรายการนอกงบการเงิน และจะรับรู้
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมคาํนวณจากราคาทีใชช้าํระราคา ณ สินวนัทาํการของบริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) หรือในกรณีทีมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายุติธรรมจะ
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึงตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด  
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6.24  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย            
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุม ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

6.25 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชีซึงแสดงวา่สินทรัพย์
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า หรือเมือตอ้งทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันี มูลค่าทีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวน
เงินทีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนนัผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูที้ไม่มีความเกียวข้องกัน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที
สะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชีทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณ           
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์นั และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์
ไม่ใช่ค่าความนิยมทีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์
เพิมขึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึก
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

6.26 ผลประโยชน์พนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน ซึงได้แก่ 
เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใช้จ่ายเมือ
พนกังานทาํงานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินที
พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินทีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญ
อิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ
ขาดทุน  

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครังแรก 
บริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกรับรู้หนีสินในช่วงการเปลียนแปลงทีมากกว่าหนีสินทีรับรู้ ณ วนั
เดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้ปีของปีปัจจุบนั 

6.27 เงินตราต่างประเทศ 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงเกิดขึนในระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 
วนัทีทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัทีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน 

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการซือขายและเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคาํนวณผล
การดาํเนินงาน 

6.28 ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ
โดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.29 ประมาณการหนีสิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันนั และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทสํีาคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทวัไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีอาจ
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสําคญั 
มีดงันี 
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7.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละ
หนีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

7.2 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือและค่าเผอืการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือและค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีเกิดจากการปรับ
มูลค่าของเงินให้สินเชือจากความเสียงดา้นเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้หลกัเกณฑ์การตงัค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญของ ธปท. หรือ กลต.ประกอบกบัดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะ
เกิดขึนเมือลูกหนีมีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนีเงินตน้และดอกเบีย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของ
ลูกหนีรายตวั ความน่าจะเป็นของการผดินดัชาํระหนี มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  

7.3 ค่าเผอืการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตงัค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เมือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน ซึงการทีจะระบุวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชีของ
การดอ้ยค่าหรือไม่นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

7.4 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ไดใ้นตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง
การเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึงตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว 

7.5 ค่าเผอืการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตงัค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเมือพบวา่มูลค่าทีคาดวา่จะ
ได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตงัค่าเผือ           
การดอ้ยค่าของ ธปท. ประกอบกบัการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  
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7.6 ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายกุารให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากพบวา่มีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

7.7 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต โดยวิธีประมาณการกระแส
เงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทังการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนัน ๆ ซึงประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจ
เปลียนแปลงไดเ้นืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเปลียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การ
เปลียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเกียวขอ้ง นอกจากนี ฝ่ายบริหารไดมี้
การประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยที์มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั และทบทวนประมาณ
การอายกุารใหป้ระโยชน์หากพบวา่มีการเปลียนแปลง 

7.8 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน  

ในการทาํสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสียงและผลตอบแทนที          
ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยที์เช่าตามสัญญาแลว้ หากพบวา่ความเสียงและผลตอบแทนทงัหมด
หรือเกือบทงัหมดเป็นของผูเ้ช่า สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่หากความเสียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  

7.9 ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ บสท. 

ในการประมาณส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพให้แก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
(“บสท.”) นนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการจากขอ้มูลล่าสุดทีไดรั้บจาก บสท. และประมาณการ
จาํนวนเงินทีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนีหรือสินทรัพยที์เป็นหลกัประกนั ซึงฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจใน
การกาํหนดขอ้สมมติฐานของอตัราร้อยละทีจะไดรั้บจากมูลหนีคงคา้งตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี
หรือจากมูลค่าหลกัประกนั ซึงฝ่ายบริหารเห็นวา่เหมาะสมกบัขอ้มูลทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอยูแ่ละ
สภาวะการณ์ในปัจจุบนั  
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7.10 เงินสํารองประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

เงินสาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โดยใช้การประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัที
เหลืออยู ่ซึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึงอา้งอิงจากขอ้มูล
ในอดีตและประมาณการอยา่งดีทีสุด ณ ขณะนนั 

เงินสํารองประกนัชีวิตคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และปรับเพิมดว้ยค่าความเสียง
และค่าการเบียงเบน โดยข้อสมมติหลกัทีใช้จะเกียวขอ้งกบัอตัราการต่ออายุหรือเวนคืนกรมธรรม ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อตัรามรณะ อตัราการเจ็บป่วย อายุ ค่าใชจ่้ายและอตัราคิดลด ซึงการ
ประมาณการเงินสํารองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดี
ทีสุด ณ ขณะนนั 

7.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนและไดรั้บรายงาน
ความเสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) ซึงตอ้งใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเป็นมาตรฐานสากล โดยขอ้สมมติฐาน
หลกัทีใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบด้วยขอ้มูลในอดีต ซึงได้แก่ การ
เปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลีย 
จาํนวนครังของค่าสินไหม เป็นตน้ ซึงการประมาณการเงินสํารองดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารซึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดีทีสุด ณ ขณะนนั 

7.12 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่างๆในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ โดยใชดุ้ลยพินิจ
บนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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7.13 คดีฟ้องร้องและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหนีสินที
อาจจะเกิดขึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้ ซึงในกรณีทีฝ่ายบริหารเชือมนัว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึนจะไม่บนัทึกประมาณการหนีสิน และหนีสินทีอาจเกิดขึนจากกรณีดังกล่าว ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ             
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ  
กองทุนเพือการฟืนฟฯู 5,492 2,000 7,492 4,821 26,000 30,821 
ธนาคารพาณิชย ์ 579 8,518 9,097 879 21,022 21,901 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 40 8,238 8,278 43 14,545 14,588 
สถาบนัการเงินอืน 197 22,618 22,815 150 16,099 16,249 
รวม 6,308 41,374 47,682 5,893 77,666 83,559 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - 11 11 - 34 34 
หกั: ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ - (193) (193) - (162) (162) 
รวมในประเทศ 6,308 41,192 47,500 5,893 77,538 83,431 
ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  1,449 13,470 14,919 776 169 945 
เงินยโูร 119 - 119 119 - 119 
อืน ๆ  523 103 626 495 114 609 
รวม 2,091 13,573 15,664 1,390 283 1,673 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - 68 68 - 1 1 
รวมต่างประเทศ 2,091 13,641 15,732 1,390 284 1,674 
รวม 8,399 54,833 63,232 7,283 77,822 85,105 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 75 - 75 68 - 68 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 1 - 1 1 - 1 
สถาบนัการเงินอืน - - - - 20 20 
รวมในประเทศ 76 - 76 69 20 89 
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 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินฝากกบับริษทัยอ่ยจาํนวน 68 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(2553: 57 ลา้นบาท) 

9. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 
และการปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียง (บญัชีเพือการธนาคาร) 
แบ่งตามประเภทความเสียง ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 

 
มลูค่ายติุธรรม/ 

การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 
จาํนวน       
เงินตาม 

มลูค่ายติุธรรม/ 
การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

จาํนวน       
เงินตาม 

ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนีสิน สัญญา* สินทรัพย ์ หนีสิน สัญญา* 
อตัราแลกเปลยีน       
   ตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 858 820 63,491 509 296 53,139 
   ตราสารอนุพนัธ์เพือการธนาคาร - 1,706 31,788 3 5 3,488 
อตัราดอกเบยี       
   ตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 64 60 5,957 72 66 5,657 
   ตราสารอนุพนัธ์เพือการธนาคาร - - 3,967 - - 13,681 
อตัราแลกเปลยีนและอตัราดอกเบยี       
   ตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 29 9 2,212 959 235 8,533 
   ตราสารอนุพนัธ์เพือการธนาคาร 585 291 15,445 1,574 339 21,529 
อนืๆ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ - - 641 - - - 
รวม 1,536 2,886 123,501 3,117 941 106,027 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีทีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียง (บญัชีเพือการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ที
มิได้มีไวเ้พือคา้ ซึงวดัมูลค่าด้วยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปี 
แสดงเป็นสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หนีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบียคา้งรับ (คา้งจ่าย) ตาม
สัญญาจะบนัทึกเป็นลูกหนีและเจา้หนีตามสัญญาในส่วนของสินทรัพยอื์น/หนีสินอืน 
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 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพือคา้แบ่งตามประเภท
คู่สัญญา โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสัญญา เป็นดงันี 
 งบการเงินรวม 

คู่สัญญา 2554 2553 
 ร้อยละ ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 80.01 73.91 
บุคคลภายนอก 19.99 26.09 
รวม 100.00 100.00 

10. เงินลงทุน 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนเพอืค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 10,883 10,855 324 325 - - - - 

ตราสารหนีภาคเอกชน 4,771 4,758 31 31 7 7 10 10 
ตราสารหนีต่างประเทศ 642 637 3,015 3,023 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 38 45 78 87 - - - - 

 16,334 16,295 3,448 3,466 7 7 10 10 
บวก (หกั):  ค่าเผอืการปรับมูลค่า (39)  18  -  -  
สุทธิ 16,295  3,466  7  10  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนเผอืขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 40,977 41,103 52,685 52,604 100 100 - - 
ตราสารหนีภาคเอกชน 18,409 18,553 9,853 10,017 20 20 - - 
ตราสารหนีต่างประเทศ 25,515 25,425 12,704 12,920 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 7,752 8,553 8,068 9,137 264 565 317 607 

 92,653 93,634 83,310 84,678 384 685 317 607 
บวก: ค่าเผอืการปรับมูลค่า 985  1,372  301  290  
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (4)  (4)  -  -  
สุทธิ 93,634  84,678  685  607  
ตราสารหนีทจีะถอืจนครบกาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 28,575 29,434 39,102 39,446 419 419 2,270 2,266 
ตราสารหนีภาคเอกชน 6,592 7,189 5,884 6,080 3,636 3,625 3,646 3,646 
ตราสารหนีต่างประเทศ 1,500 1,488 5,704 5,719 - - - - 
เงินลงทุนในลกูหนีทีรับโอน 1,658 1,352 1,802 1,447 929 824 1,002 861 
 38,325 39,463 52,492 52,692 4,984 4,868 6,918 6,773 
หกั:  ค่าเผอืการดอ้ยค่า (306)  (355)  (105)  (141)  
สุทธิ 38,019  52,137  4,879  6,777  
เงินลงทุนทวัไป         
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ 671  845  -  -  

ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,926  4,247  163  209  

ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 84  84  -  -  

 4,681  5,176  163  209  
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (118)  (81)  (77)  (77)  
สุทธิ 4,563  5,095  86  132  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 152,511  145,376  5,657  7,526  
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 
เมือทวง
ถาม 

ไม่เกิน 
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เมือทวง
ถาม 

ไม่เกิน 
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผอืขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ - 20,131 20,828 18 40,977 - 31,163 21,491 31 52,685 
ตราสารหนีภาคเอกชน - 1,557 14,856 1,996 18,409 - 4,130 5,600 123 9,853 
ตราสารหนีต่างประเทศ - 19,020 6,495 - 25,515 - 904 11,800 - 12,704 
รวม - 40,708 42,179 2,014 84,901 - 36,197 38,891 154 75,242 
บวก: ค่าเผือการปรับมูลค่า - 36 103 41 180 - 13 278 8 299 
รวม - 40,744 42,282 2,055 85,081 - 36,210 39,169 162 75,541 
ตราสารหนีทีจะถือจนครบ

กาํหนด           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ - 6,833 15,682 6,060 28,575 - 6,519 11,127 21,456 39,102 
ตราสารหนีภาคเอกชน - 3,990 2,288 314 6,592 - 1,356 3,063 1,465 5,884 
ตราสารหนีต่างประเทศ - 1,500 - - 1,500 - 4,799 905 - 5,704 
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอน (1) 1,646 8 4 - 1,658 1,773 17 12 - 1,802 
รวม 1,646 12,331 17,974 6,374 38,325 1,773 12,691 15,107 22,921 52,492 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (306) - - - (306) (355) - - - (355) 
รวม 1,340 12,331 17,974 6,374 38,019 1,418 12,691 15,107 22,921 52,137 

รวมตราสารหน ี 1,340 53,075 60,256 8,429 123,100 1,418 48,901 54,276 23,083 127,678 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนเมือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีทีซือมา ซึงส่วนใหญ่ผิดนัดชาํระเงินต้นและดอกเบีย 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลขาดทุนทีแน่นอนได ้

เนืองจาก บสท. ไดเ้ลิกกิจการและปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ได้มีการประมาณการค่าเผือผลขาดทุนทีอาจเกิดขึนจากการบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพเป็นจาํนวน
ประมาณ 383 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 183 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวใ้นส่วน
ของประมาณการหนีสิน (2553: 383 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 183 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ)  

นอกจากนี บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 46.2 

10.5 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาตทีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนทีไม่สะสมดอกเบียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบียในปีทีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier I) 
จาํนวน 3,636 ลา้นบาท ซึงหุ้นกูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้โดยจะครบกาํหนด
ไถ่ถอนเมือธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือเมือเขา้เงือนไขตามทีไดร้ะบุไว ้และมีอตัราดอกเบียเท่ากบั
ดอกเบียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระ
ดอกเบียทุก ๆ 6 เดือน 

10.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทบีริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขนึไป 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์บริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตงัแต่   

ร้อยละ 10 ขึนไปของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วม จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งันี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553  
อุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย ์ 843 800 419 400 

การธนาคารและธุรกิจการเงิน 761 1,307 - - 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 21 21 20 20 
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ซึงในจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้รวมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบริษทัย่อยถือหน่วยลงทุน
ตงัแต่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยทีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
เนืองจากบริษทัยอ่ยไมมี่อาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมดงักล่าว ซึงอยู่ภายใตก้ารจดัการทีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกังานกลต. ดงันนั บริษทัย่อยจึงบนัทึก
เงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายหรือเงินลงทุนทวัไปขึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการลงทุน 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 มลูค่าสุทธิ สัดส่วน มลูค่าสุทธิ สัดส่วน 

ชือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 144 60.00 355 60.00 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี 36 56.00 76 56.00 
กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 278 67.33 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนีระยะยาว 62 27.79 60 27.79 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนีต่างประเทศ 51 50 22.63 50 22.63 

10.7 เงินลงทุนในลูกหนีทรัีบโอน 

 เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนเป็นลูกหนีทีประมูลซือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหนีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอน 1,658 1,802 929 1,002 
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (306) (355) (105) (141) 
เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอน - สุทธิ 1,352 1,447 824 861 
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  2554 2553 
  

จาํนวน
ราย 

ยอดหนีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

 
ราคาทุน
ทีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

(Yield) 

 
 

จาํนวนราย 

ยอดหนีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

 
ราคาทุน
ทีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี 
 ทีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี 
 ทีรับโอน ณ วนัสินปี 911 11,806 1,658  1,396 12,876 1,802  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี 
 ทีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี 
 ทีรับโอน ณ วนัสินปี  263 5,546 929  343 6,221 1,002  

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหนีของเงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 งบการเงินรวม 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม ชนิดของสินทรัพย ์ มูลค่าสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ทีจะรับโอนตาม ทีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหนี โครงสร้างหนี  โครงสร้างหนี  สญัญา ตามสญัญา 
  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 

2554       
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 7 35 35   
รวม 7 35 35   
      
2553       
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 10 66 66   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุ้นทุนและ/
หรือการเปลียนแปลงเงือนไขการ
ชาํระหนี 2 2 2 ทีดินและสิงปลูกสร้าง 4 

รวม 12 68 68   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม ชนิดของสินทรัพย ์ มูลค่าสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ทีจะรับโอนตาม ทีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหนี โครงสร้างหนี  โครงสร้างหนี  สญัญา ตามสญัญา 
  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 

2554      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 1 2 2   
รวม 1 2 2   
      
2553      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี     2 31 31   
รวม 2 31 31   

 ลูกหนีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีมีการปรับโครงสร้างหนีในระหวา่งปีมีระยะเวลาของสัญญาโดย
นบัจากอายหุนีคงเหลือ ณ วนัสินปี 2554 และ 2553 ไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหนี 

 
จาํนวนราย
ลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหนี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสัญญา - - 1 - 
มีกาํหนดชาํระในปี  7 35 11 68 

รวม 7 35 12 68 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหนี 

 
จาํนวนราย
ลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหนี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระในปี  1 2 2 31 

รวม 1 2 2 31 
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 เงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอนทีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเชือตาม
ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 จึงไม่มียอดคงคา้งของหนีทีปรับโครงสร้างหนีแล้วในบญัชีเงินลงทุนในลูกหนีที           
รับโอน 

10.8  เงินลงทุนในบริษัททมีีปัญหาเกยีวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยที์ออกโดยบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานซึงมีรายละเอียด
ดงันี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือขาดทุน/ 
ค่าเผือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงนิลงทุนในลูกหนีทีรับโอน         
1.  สถาบนัการเงินทีถูกสงัปิดกิจการ 7 7 - - - - - - 
2. บริษทัอืนทีมิใช่บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ต่มีผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนทีเขา้
ข่ายถูกเพิกถอนของตลาด
หลกัทรัพย ์

1 1 3 3 - - 3 3 

3. บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนี 215 251 1,218 1,279 1,780 1,828 225 251 
     หรือผิดนดัชาํระหนี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือขาดทุน/ 
ค่าเผือดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
         
เงนิลงทุนในลูกหนีทีรับโอน         
1.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนี

หรือผิดนดัชาํระหนี 
86 109 714 752 1,085 1,105 71 85 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึง
บนัทึกโดยวธีิราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เงินปันผลรับ 

   สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน      
สาํหรับปีสินสุด

วนัที 
ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวิธีราคาทุน 31 ธนัวาคม 

  2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษทัยอ่ย          
ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคารพาณิชย ์ 55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056      1,124 552 

บริษทับริหารสินทรัพย ์
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์
แมก๊ซ์ จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

572 572 83.44 83.44 469 469   262 157 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพ
เพอร์ตีฟันด ์6 

ลงทุนในสิทธิ
เรียกร้องในหนี
หรือสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

395 420 99.80 99.80 395 420 20 145 

บริษทั ถิรวานิช จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 6 6 99.90 99.90 34 34 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 
จาํกดั 

ยงัไม่เริมดาํเนิน 
กิจการคา้ 

2 2    100.00    100.00 2 2 - - 

บริษทัร่วม         
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั  ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 94 90 
 (มหาชน)  โรงแรมและบริการ         
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมสุทธิ      31,614 31,639 1,500 944 

หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า      (16) (16)   
เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมสุทธิ      31,598 31,623   
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11.2 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ ทีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงันี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
     ส่วนแบ่งผลกาํไร 
     เงินปันผลรับ       (ขาดทุน) สาํหรับ 

   สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน สาํหรับปีสินสุด ปีสินสุด 
ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บมจ. เอม็ บี เค                      

(ประกอบธุรกิจให้เช่า 
อสงัหาริมทรัพย ์                 
โรงแรมและบริการ) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,639 1,591 188 178 234 323 

บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต 
(ประกอบธุรกิจ                  
ประกนัชีวิต) 500 500 25.00 25.00 104 104 34 82 - - (46) (24) 

บจ. สยามซิตีประกนัภยั 
(ประกอบธุรกิจประกนัภยั) - 40 - 45.50 - 92 - 109 10 - (8) 17 

บมจ. ราชธานีลิสซิง              
(ประกอบธุรกิจให้เช่า         
รถยนตแ์บบเช่าซือ              
และลิสซิง) - 823 - 48.35 - 403 - 457 12 - 78 54 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,052 1,547 1,673 2,239 210 178 258 370 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เนืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตได้ใช้สิทธิซือหุ้นเพิมสามญัเพิมทุนในบริษทั ราชธานีลิสซิง 
จาํกดั (มหาชน) ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิมจากร้อยละ 48.35 เป็นร้อยละ 65.18 และเปลียนสภาพจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11.3 ในระหว่างปี 2554 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด์ 6 ได้ลดจาํนวนหน่วยลงทุนโดยจ่ายคืน
ให้แก่บริษทัฯรวมจาํนวน 25 ลา้นบาท ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ณ วนัประกาศจ่ายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษทัฯมีกาํไรจากการรับคืนทุนจาํนวน 6 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

11.4 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดร้วมสินทรัพยจ์าํนวน 20  ลา้นบาท และ
หนีสิน 0.2 ลา้นบาท (ก่อนหกัรายการระหวา่งกนั) ของบริษทั ถิรวานิช จาํกดั ซึงจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้
และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ซึงงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวทีนาํมารวมในงบการเงินรวมนี
จดัทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยซึงยงัไม่ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
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11.5 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึงเป็นบริษัทย่อย 

  ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซึ์งเป็นบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 เป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แมก๊ซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 503 568 157 158 321 - 
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน       

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี (13) (10) (11) (29) - - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย (42) 95 6 2 12 - 
   โอนกลบัหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุน         

จากการดอ้ยค่า  (251) (348) (9) (5) (221) - 
   อืน ๆ (22) (3) 2 (2) - - 
 175 302 145 124 112 - 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 72 43 - - 85 - 
   รายไดด้อกเบีย (128) (181) (50) (6) (273) - 
   รายไดเ้งินปันผล (9) (1) - - - - 
   เงินสดรับจากดอกเบีย 127 167 47 6 232 - 
   เงินสดจ่ายดอกเบีย - - - - (83) - 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (89) (93) (31) (79) - - 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 148 237 111 45 73 - 

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์วัคราว (576) 130 (130) - - - 
   เงินลงทุนในลูกหนี - 82 5 25 - - 
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 248 259 36 27 (8,010) - 
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 322 246 116 95 (3,093) - 
   สินทรัพยอื์น (5) (3) 6 2 (47) - 
หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)       
    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - 9,822 - 
   หนีสินอืน (200) 233 24 5 123 - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (63) 1,184 168 199 (1,132) - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แมก๊ซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 106 210 - - - - 
เงินสดรับดอกเบียจากเงินลงทุนระยะยาว 1 3 - - 4 - 
เงินสดรับจากเงินปันผล 9 1 - - - - 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 116 214 - - 4 - 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        
เงินสดรับค่าหุน้ - - - - 2,000 - 
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื - (1,400) - - - - 
เงินสดจ่ายดอกเบียเงินกูย้มื (72) (43) - - - - 
เงินสดจ่ายเงินปันผล - - (315) (243) - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (72) (1,443) (315) (243) 2,000 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)
สุทธิ (19) (45) (147) (44) 872 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 85 130 171 215 - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 66 85 24 171 872 - 

11.6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 
ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 30 กนัยายน 2554 และ 

2553 และสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีเป็นดงันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   รายไดร้วมสาํหรับปี กาํไรสุทธิสาํหรับปี  
ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม  หนีสินรวม  สินสุดวนัที               สินสุดวนัที              
30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
1,886 1,886 27,409 28,752 13,916 14,006 8,582 8,548 1,182 2,477 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) คาํนวณจากงบการเงิน
สําหรับงวดบญัชีทีแตกต่างจากของบริษทัฯ เนืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2554 และ 2553 และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปี ซึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมทีสอบทาน
โดยผูส้อบบญัชี และปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีทีแตกต่างกนั เนืองจากฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ เห็นวา่ผลกาํไรสาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2554 ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญั
จากผลกาํไรสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 
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ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวติ จาํกดั บริษทั สยามซิตีประกนัภยั จาํกดั 
และบริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และสําหรับงวดสินสุด
วนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงันี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
       รายไดร้วม 

สาํหรับงวด 
สินสุดวนัที 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 
สาํหรับงวด 
สินสุดวนัที  

บริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หนีสินรวม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวิต 
จาํกดั  

500 500 1,989 2,073 1,854 1,766 1,170 911 (184) (98) 

บริษทั สยามซิตีประกนัภยั 
จาํกดั  

- 40 - 932 - 689 414 632 (17) 37 

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน)  

- 823 - 9,549 - 8,270 913 695 160 112 

รายได ้กาํไร(ขาดทุน)สุทธิและส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมคาํนวณจาก           
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตังแต่วนัทีเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวและคิดตาม          
ส่วนไดเ้สียทีมีอยูห่รือจนถึงวนัทีขายหุน้ออกไปหรือเปลียนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 

11.7 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

บมจ. เอม็ บี  เค  3,313 3,791 1,664 1,904 
บมจ. ราชธานีลิสซิง  - 616 - - 
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12. เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ 

12.1 จําแนกตามประเภทสินเชือ 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี     
เงินเบิกเกินบญัชี 23,358 24,562 - - 
เงินใหกู้ย้มื 272,788 277,614 198 205 
ตวัเงินรับ 49,975 62,156 1,008 1,008 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 326,115 272,196 139 345 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 2,084 2,366 - - 
อืน ๆ 234 429 - - 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (39,686) (32,360) (8) (13) 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 634,868 606,963 1,337 1,545 
บวก:  ดอกเบียคา้งรับ 980 956 9 9 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี
บวกดอกเบียคา้งรับ 

 
635,848 

 
607,919 

 
1,346 

 
1,554 

หกั:  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ      
- เงินสาํรองขนัตาํตามเกณฑ ์ธปท. (26,166) (25,450) (259) (365) 
- เงินสาํรองส่วนเกิน (429) (707) - (140) 

หกั: ค่าเผอืการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี (386) (464) - - 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ 608,867 581,298 1,087 1,049 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพือซือหลกัทรัพย ์ 1,926 1,341 - - 
ลูกหนีอืน 310 1,342 - - 
รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,236 2,683 - - 
หกั:  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  (305) (1,338) - - 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 1,931 1,345 - - 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ   610,798 582,643 1,087 1,049 
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12.2 จําแนกตามสกุลเงินและถินทอียู่ของลูกหนี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 622,859 450 623,309 593,376 4,794 598,170 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 7,282 5,853 13,135 7,468 3,834 11,302 
เงินสกุลอืน ๆ 395 425 820 372 - 372 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 630,536 6,728 637,264 601,216 8,628 609,844 
หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก 
 การโอนขายระหวา่งกนั (160) - (160) (198) - (198) 

รวม * 630,376 6,728 637,104 601,018 8,628 609,646 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,337 - 1,337 1,545 - 1,545 
รวม * 1,337 - 1,337 1,545 - 1,545 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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12.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชัน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน  
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม ยอ่ยอืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 10,453 27 95 104 165 10,844 4 10,848 
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย ์ 61,042 4,365 3,363 6,746 6,760 82,276 59 82,335 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
การก่อสร้าง 42,755 1,463 590 736 2,719 48,263 12 48,275 

การสาธารณูปโภคและบริการ 49,553 3,317 1,009 1,529 3,191 58,599 61 58,660 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพือทีอยูอ่าศยั 68,656 1,515 560 1,229 1,849 73,809 - 73,809 
เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,236 2,236 
เพือเช่าซือ 242,022 27,443 664 648 2,371 273,148 13,342 286,490 
อืน ๆ 48,360 2,076 673 763 2,274 54,146 125 54,271 

อืน ๆ 18,927 181 188 14 1,028 20,338 2 20,340 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 541,768 40,387 7,142 11,769 20,357 621,423 15,841 637,264 
หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก

การโอนขายระหวา่งกนั        (160) 
รวม *        637,104 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน 
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม ยอ่ยอืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 8,124 2,432 193 72 164 10,985 - 10,985 
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย ์ 73,914 8,668 1,700 8,461 5,073 97,816 2 

 
97,818 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
การก่อสร้าง 45,690 1,991 1,552 644 2,831 52,708 46 

 
52,754 

การสาธารณูปโภคและบริการ 55,587 4,491 1,452 1,661 3,245 66,436 5 66,441 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพือทีอยูอ่าศยั 72,976 1,902 589 826 1,564 77,857 - 77,857 
เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,683 2,683 
เพือเช่าซือ 218,569 15,425 783 609 2,817 238,203 1,740 239,943 
อืน ๆ 15,478 842 428 170 1,091 18,009 64 18,073 

อืน ๆ 40,282 781 204 622 1,398 43,287 3 43,290 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 530,620 36,532 6,901 13,065 18,183 605,301 4,543 609,844 
หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก

การโอนขายระหวา่งกนั        (198) 
รวม *        609,646 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1,000 - - - - 1,000 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1 
การบริโภคส่วนบุคคล       
    เพือทีอยูอ่าศยั 2 - 4 - 16 22 
    เพือเช่าซือ - - - - 131 131 
    อืน ๆ 3 - - - 178 181 
รวม* 1,005 - 4 - 328 1,337 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1,000 - - - - 1,000 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพือทีอยูอ่าศยั 2 3 - 9 8 22 
เพือเช่าซือ 91 9 1 3 228 332 
อืน ๆ 4 - - 1 183 188 

รวม* 1,097 12 1 13 422 1,545 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

12.4 สินเชือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ทีประกอบธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเชือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินให้สินเชือที
จดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินใหสิ้นเชือดอ้ยคุณภาพ                      
(ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 332 436 332 436 
ธุรกิจธนาคาร 17,989 35,520 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 1,339 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 20,918 2,164 - - 

เงินใหสิ้นเชือดอ้ยคุณภาพตามทีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินให้สินเชือทีคา้งชาํระทีไดมี้การทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีแลว้ และเขา้เงือนไขการจดัชนัเป็นลูกหนีชนัปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากนี บริษทัฯและบริษทัย่อย (ทีประกอบธุรกิจธนาคารและหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเชือทีระงบัการ
รับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

บริษทัฯ 229 330 229 330 
ธุรกิจธนาคาร 16,558 44,046 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 1,339 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหนีเงินให้สินเชือทีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหนีตามเกณฑ์เงินสด และ
บริษทัยอ่ยทีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเชือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

12.5 การปรับโครงสร้างหนี 

 ในระหวา่งปี 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบัลูกหนี โดยมี
รายละเอียดดงันี 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

จาํนวน
ราย

ลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ
ปรับโครงสร้าง

หนี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ 
ปรับโครงสร้าง

หนี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยที์จะ 
รับโอนตาม
สัญญา 

มลูค่าของ
สินทรัพยที์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 38,745 16,599 16,599   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 14 989 989 ทีดินเปล่าและ 462 
และ/หรือเปลียนแปลงเงือนไข           
การชาํระหนี    

หุน้สามญั 
 

รวม 38,759 17,588 17,588   
2553      
การโอนสินทรัพย ์ 3 24 24 ทีดินและสิง

ปลูกสร้าง 
37 

การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 5,998 11,041 10,974   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน
และ/หรือเปลียนแปลงเงือนไข        
การชาํระหนี 

6 203 189 ทีดิน 173 

รวม 6,007 11,268 11,187   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบียค้างรับ)  



รายงานประจำป 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)          191

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 
 
 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

 
จาํนวน
ราย
ลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ
ปรับโครงสร้าง

หนี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ
ปรับโครงสร้าง

หนี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยที์จะ
รับโอนตาม
สัญญา 

มลูค่าของ
สินทรัพยที์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 43 7 7   
รวม 43 7 7   
2553      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 28 25 25   
รวม 28 25 25   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบียค้างรับ)  

 ลูกหนีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีในระหวา่งปี 2554 และ 2553 มี
ระยะเวลาการชาํระหนีตามสัญญาโดยนบัจากอายหุนีคงเหลือ ณ วนัสินปีไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหนี จาํนวนรายลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหนี 
  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสัญญา 1,266 1,749 1,305 593 
มีกาํหนดชาํระในปี  965 1,887 733 808 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 27,991 8,649 2,112 1,739 
5 - 10 ปี 8,502 5,219 1,616 7,328 
10 - 15 ปี 14 45 114 459 
มากกวา่ 15 ปี 21 39 127 260 
รวม 38,759 17,588 6,007 11,187 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหนี จาํนวนรายลูกหนี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหนี 
  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสัญญา 3 1 6 12 
มีกาํหนดชาํระในปี  36 3 22 13 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 4 3 - - 
รวม 43 7 28 25 

ขอ้มูลสาํหรับปี 2554 และ 2553 ทีเกียวขอ้งกบัลูกหนีทีมีการปรับโครงสร้างหนีมีดงันี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ดอกเบียทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,458 1,270 2 7 
กาํไรจากการรับชาํระหนี/ขายหนี                           107 105 13 29 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหนี             6 21 - - 
เงินสดทีรับชาํระจากลูกหนี 5,742 4,925 22 83 
ทรัพยสิ์นทีรับโอนจากลูกหนี  295 400 - - 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี 40 131 - - 

วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเชือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบีย       
คา้งรับ) ทีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ทงัสินดงันี 
   ลูกหนีทีมีการปรับโครงสร้างหนี 

 
จาํนวนรายของ       
ลูกหนีทงัหมด จาํนวนราย จาํนวนหนีคงคา้ง 

จาํนวนหนีคงคา้ง
สุทธิจาก

หลกัประกนั 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนัราย พนัราย   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3.6   7.6 60 57 120 122 26 26 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,378.9 944.3 52,289 13,944 25,803 5,324 9,350 2,414 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) - 358.7 - 6,247 - 22,871 - 9,560 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั     

(มหาชน) 0.9 0.4 3 3 35 35 35 35 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส 
จาํกดั 2.5 - 1,630 - 12,978 - 5,173 - 

บริษทัยอ่ยอืน 5.9 6.1 243 283 1,119 1,404 245 424 
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12.6 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกหนีภายใตส้ัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 
จาํนวน 282,703 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ซึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินสําหรับรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 3 ถึง 7 ปี และคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ
คงทีตามทีระบุในสัญญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญา 98,663 218,218 11,317 328,198 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (15,595) (23,685) (515) (39,795) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่าย            
 ตามสัญญา 83,068 194,533 10,802 288,403 
ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ    (5,700) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    282,703 

* รวมลูกหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญา 89,626 177,745 7,191 274,562 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (13,978) (18,246) (242) (32,466) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่าย            
 ตามสัญญา 75,648 159,499 6,949 242,096 
ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ    (5,370) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    236,726 

* รวมลูกหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญา 139 - - 139 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (8) - - (8) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่าย            
 ตามสัญญา 131 - - 131 
ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ    (131) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญา 345 - - 345 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (13) - - (13) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีลูกหนีตอ้งจ่าย            
 ตามสัญญา 332 - - 332 
ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ    (233) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    99 

* รวมลูกหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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12.7  

31 2554 2553  (
) .  

( : ) 
 (1) 

    (2) 
        
  

 2554 2553 2554 2553 ( ) 2554 2553 
 542,595 531,383 201,388 189,336 1 4,049 2,179 

 40,463 36,603 18,290 16,955 2 721 2,249 
 7,151 6,919 3,897 2,978 100 3,897 3,071 

 11,775 13,072 7,509 8,206 100 7,509 8,283 
 20,405 18,253 9,005 9,371 100 9,209 9,455 

 622,389 606,230 240,089 226,846  25,385 25,237 
     417 707 

      25,802 25,944 

(1) .  
(2)  

 
 ( : ) 

  

    (1) 
        
  

 2554 2553 2554 2553 ( ) 2554 2553 
 1,005 1,097 1,000 1,091 1  10 10 

 - 12 - 8 2 - - 
 4 1 - 1 100 - 1 

 - 13 - 4 100 - 4 
 337 431 249 350 100 249 350 

 1,346 1,554 1,249 1,454  259 365 
     - 140 

      259 505 

(1)  
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ตงัแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยในประเทศไทยโดยนําได้ท่วมพืนทีต่าง ๆ เป็น         
วงกวา้ง เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกหนีของธนาคารธนชาตบางส่วน ซึงธนาคารธนชาตไดใ้ห้
ความช่วยเหลือลูกหนีดงักล่าวภายใตก้รอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการผอ่นผนัการ
ชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบีย การขยายเวลาการชาํระหนีให้แก่ลูกหนีและรวมถึงการคงสถานะการจดั
ชนัลูกหนีเช่นเดิมทีเคยจดัชันอยู่ก่อนการเกิดเหตุและไม่ถือว่าลูกหนีดงักล่าวเป็นสินเชือดอ้ยคุณภาพ 
ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีลูกหนีทีไดรั้บการผ่อนปรนเงือนไขการชาํระหนีอนั
เนืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าวรวมจาํนวน 27,783 ราย และคิดเป็นจาํนวนประมาณ 22,096 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและธนาคารธนชาตเชือวา่ไม่น่าจะมีผลเสียหายเพิมเติมอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจากสถานการณ์ดงักล่าว 

12.8 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทมีีปัญหา 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553  เงินใหสิ้นเชือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วมลูกหนีทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงันี 

 งบการเงินรวม 
    ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหนี มูลหนี มูลค่าหลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553  2554 2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  สถาบนัการเงินทีถูกสงัปิดกิจการ 4 4 - - - - - - 
2.  บริษทัจดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

7 8 888 456 110 113 790 359 

3.  บริษทัอืนทีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั       
จดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ               
ตลาดหลกัทรัพย ์

9 11 585 750 334 753 236 275 

4.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือ      
ผิดนดัชาํระหนี 

1,326 1,344 24,966 31,853 12,324 14,343 13,574 14,298 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหนี มูลหนี มูลค่าหลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือ

ผิดนดัชาํระหนี 72 109 102 113 85 107 30 39 
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12.9 ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์จัดชันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกําก ับหล ักทรัพย์และ         
ตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์
และดอกเบียคา้งรับ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) เรือง การจดัทาํบญัชีเกียวกบัลูกหนีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซึงสามารถสรุปลูกหนีจดัชนั
ไดด้งันี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ มลูหนีสุทธิหลงัหกั 
 จาํนวนมลูหนี ทีตงัไว ้ ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
มลูหนีจดัชนัปกติ 1,930 1,344 - - 1,930 1,344 
มลูหนีจดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน 3 4 2 3 1 1 
มลูหนีจดัชนัสงสัย 303 1,335 303 1,335 - - 

รวม 2,236 2,683 305 1,338 1,931 1,345 

 บริษทัย่อยได้พิจารณาตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหนีจดัชันตาํกว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ ์ 
ขนัตาํตามที กลต. กาํหนดโดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเสียงใน
การรับชาํระหนีจากลูกหนีจดัชนัดงักล่าว 

12.10 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 ยอดลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
ซึงดาํเนินธุรกิจเช่าซือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุลูกหนีทีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัทีที           
ครบกาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2554 2553 
ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  12,846 1,568 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 363 40 
มากกวา่ 1 ปี 66 48 
ลูกหนีระหวา่งการดาํเนินคดี 205 107 
รวม 13,480 1,763 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญทีตงัไวต้ามบญัชี 792 212 
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12.11 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเชือแก่บริษทัยอ่ยดงันี  
  ระยะเวลาของสญัญา     
  ณ วนัที              อตัราดอกเบีย                 จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ชือบริษทั ประเภทสินเชือ 31 ธนัวาคม 2554 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 2554 2553 
    ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทัย่อย      
บริษทับริหารสินทรัพย ์
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

ตวัสญัญาใชเ้งิน เมือทวงถาม เงินกูลู้กหนีชนัดี (MLR) ของ
ธนาคารธนชาต 

1,000 1,000 

รวม    1,000 1,000 

13. ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทวัไป รวม ยอ่ยอืน รวม 

ยอดตน้ปี 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 
ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ             
ของบริษทัยอ่ยทีซือมา 
ในระหวา่งปี - - - - - - - 542 542 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของ
บริษทัยอ่ยทีจาํหน่ายใน
ระหวา่งปี - - - - - - - (1,022) (1,022) 

จาํนวนทีตงัเพิม(ลด)               
ในระหวา่งปี 1,870 (1,528) 988 (575) 1,586 (290) 2,051 92 2,143 

หนีสูญรับคืน - - - 253 161 - 414 10 424 
หนีสูญตดับญัชี - - (20) (452) (936) - (1,408) (75) (1,483) 
โอนกลบัจากการขายหนี - - (142) - (1,057) - (1,199) - (1,199) 
ยอดปลายปี 4,049 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 1,098 26,900 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทวัไป รวม ยอ่ยอืน รวม 

ยอดตน้ปี 909 190 1,237 1,345 5,709 387 9,777 659 10,436 
ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของ             
บริษทัยอ่ยทีซือมาในระหวา่งปี 971 2,854 1,346 4,745 6,244 - 16,160 1,074 17,234 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของบริษทั
ยอ่ยทีจาํหน่ายในระหวา่งปี - - - - - - - (64) (64) 

จาํนวนทีตงัเพิม(ลด)                     
ในระหวา่งปี 299 (795) 488 2,437 (1,034) 320 1,715 (28) 1,687 

หนีสูญรับคืน - - - 222 77 - 299 16 315 
หนีสูญตดับญัชี - - - (466) (600) - (1,066) (106) (1,172) 
โอนกลบัจากการขายหนี - - - - (941) - (941) - (941) 
ยอดปลายปี 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย สาํรอง  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทวัไป รวม 

ยอดตน้ปี 10 - 1 4 350 140 505 
จาํนวนทีปรับลดในระหวา่งปี - - (1) (4) (21) (140) (166) 
หนีสูญรับคืน - - - - 5 - 5 
หนีสูญตดับญัชี - - - - (3) - (3) 
โอนกลบัจากการขายหนี - - - - (82) - (82) 
ยอดปลายปี 10 - - - 249 - 259 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 
  กล่าวถึง ตาํกวา่  สงสัย สาํรอง  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทวัไป รวม 

ยอดตน้ปี 29 2 17 22 378 140 588 
จาํนวนทีปรับลดในระหวา่งปี (19) (2) (16) (18) (43) - (98) 
หนีสูญรับคืน - - - - 21 - 21 
หนีสูญตดับญัชี - - - - (6) - (6) 
ยอดปลายปี 10 - 1 4 350 140 505 
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14. ค่าเผอืการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ยอดตน้ปี 464 98 - - 
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยทีซือมาใน
ระหวา่งปี - 472 - - 

จาํนวนทีลดลงในระหวา่งปี (35) (40) - - 
จาํนวนทีตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (43) (39) - - 
โอนกลบัจากการลดหนีใหลู้กหนี - (27) - - 
ยอดปลายปี 386 464 - - 

15. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเชือ   
แก่ลูกหนีและ  
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย สินทรัพยอื์น รวม 

จดัชนัปกติ 39,364 542,595 - - 162 582,121 
จดัชนักล่าวถึงเป็นพิเศษ - 40,463 - - 109 40,572 
จดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน - 7,151 - - 5 7,156 
จดัชนัสงสัย - 11,775 - - 4 11,779 
จดัชนัสงสัยจะสูญ - 20,405 453 761 341 21,960 
รวม 39,364 622,389 453 761 621 663,588 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเชือ   
แก่ลูกหนีและ  
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย สินทรัพยอื์น รวม 

จดัชนัปกติ 51,797 531,383 - - 193 583,373 
จดัชนักล่าวถึงเป็นพิเศษ - 36,603 - - 86 36,689 
จดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน - 6,919 - - 8 6,927 
จดัชนัสงสัย - 13,072 - - 14 13,086 
จดัชนัสงสัยจะสูญ - 18,253 341 824 608 20,026 
รวม 51,797 606,230 341 824 909 660,101 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเชือ   
แก่ลูกหนีและ  
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย สินทรัพยอื์น รวม 

จดัชนัปกติ - 1,005 - - - 1,005 
จดัชนักล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - 1 1 
จดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน - 4 - - 1 5 
จดัชนัสงสัย - - - - - - 
จดัชนัสงสัยจะสูญ - 337 198 412 83 1,030 
รวม - 1,346 198 412 85 2,041 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเชือ   
แก่ลูกหนีและ  
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย สินทรัพยอื์น รวม 

จดัชนัปกติ 20 1,097 - - - 1,117 
จดัชนักล่าวถึงเป็นพิเศษ - 12 - - 3 15 
จดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน - 1 - - - 1 
จดัชนัสงสัย - 13 - - - 13 
จดัชนัสงสัยจะสูญ - 431 234 484 83 1,232 
รวม 20 1,554 234 484                86 2,378 
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16. ทรัพย์สินรอการขาย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 ยอดตน้ปี 

เพิมขึน  
จากการซือ 
บริษทัยอ่ย 

เพิมขึน/
โอน จาํหน่าย 

เปลียน       
ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี       
อสังหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 9,238 - 178 (1,208) (427) 7,781 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,532 - 17 (235) 427 1,741 
สังหาริมทรัพย ์ 292 4 3,187 (3,116) - 367 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูซือ       
จากการขายทอดตลาด       
อสังหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,313 - 116 (80) (78) 1,271 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,138 - 37 (204) 78 1,049 

สาขาทีไม่ไดใ้ชง้าน       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 168 - (52) - - 116 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 13,681 4 3,483 (4,843) - 12,325 
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (825) - (172) 232 - (765) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 12,856 4 3,311 (4,611) - 11,560 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553  

 ยอดตน้ปี 

เพิมขึน      
จากการซือ 
บริษทัยอ่ย เพิมขึน จาํหน่าย 

เปลียน      
ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี       
อสังหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,580 6,656 259 (1,179) (78) 9,238 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,489 16 52 (103) 78 1,532 
สังหาริมทรัพย ์ 434 - 3,742 (3,884) - 292 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูซือ       
จากการขายทอดตลาด       
อสังหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 506 577 155 (31) 106 1,313 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,346 7 193 (302) (106) 1,138 

สาขาทีไม่ไดใ้ชง้าน       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก - 168 - - - 168 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 7,355 7,424 4,401 (5,499) - 13,681 
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (831) - (314) 320 - (825) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 6,524 7,424 4,087 (5,179) - 12,856 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 ยอดตน้ปี เพมิขึน จาํหน่าย 
เปลียน         

ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก  1,672 13 (86) (263) 1,336 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 236 - (31) 263 468 
สังหาริมทรัพย ์ 3 2 (3) - 2 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมูลซือ      
จากการขายทอดตลาด      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 136 - - (74) 62 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 363 26 (43) 74 420 

 อืนๆ       
  อสังหาริมทรัพย ์      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 130 31 (4) (127) 30 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน - - (26) 127 101 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,540 72 (193) - 2,419 
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (484) (17) 89 - (412) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 2,056 55 (104) - 2,007 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 ยอดตน้ปี เพมิขึน จาํหน่าย 
เปลียน         

ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี      
อสังหาริมทรัพย ์      
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,960 13 (301) - 1,672 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 249 - (13) - 236 
สังหาริมทรัพย ์ 6 9 (12) - 3 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมูลซือ      
จากการขายทอดตลาด      
อสังหาริมทรัพย ์      
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 76 42 - 18 136 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 402 23 (44) (18) 363 

 อืนๆ       
  อสังหาริมทรัพย ์      

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก - 130 - - 130 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,693 217 (370) - 2,540 
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (531) (24) 71 - (484) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 2,162 193 (299) - 2,056 
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17. ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  2554 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตงัและ  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตงั รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,778 4,245 203 135 12,025 
เพิมขึนจากการซือบริษทัยอ่ย 12 37 6 7 - 62 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (25) (1) - (26) 
ซือเพิม 31 10 430 11 327 809 
โอน/จาํหน่าย - 114 (358) (73) (316) (633) 
31 ธนัวาคม 2554 4,707 2,939 4,298 147 146 12,237 
ค่าเสือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - 246 2,578 89 - 2,913 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (13) (1) - (14) 
โอน/จาํหน่าย - (6) (533) (62) - (601) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 221 762 46 - 1,029 
31 ธนัวาคม 2554 - 461 2,794 72 - 3,327 
ค่าเผอืการดอ้ยค่า       
31 ธนัวาคม 2553 - - 1 - - 1 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (1) - - (1) 
เพิมในระหวา่งปี 68 26 1 - - 95 
31 ธนัวาคม 2554 68 26 1 - - 95 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2554 4,639 2,452 1,503 75 146 8,815 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    1,029 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตงัและ  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตงั รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 489 540 3,399 216 18 4,662 
เพิมขึนจากการซือบริษทัยอ่ย 4,173 2,142 704 62 134 7,215 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (6) (1) - (7) 
ซือเพิม 101 69 395 23 91 679 
โอน/จาํหน่าย (99) 27 (247) (97) (108) (524) 
31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,778 4,245 203 135 12,025 
ค่าเสือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 92 2,025 121 - 2,238 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (2) (1) - (3) 
โอน/จาํหน่าย - (15) (247) (97) - (359) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 169 802 66 - 1,037 
31 ธนัวาคม 2553 - 246 2,578 89 - 2,913 
ค่าเผอืการดอ้ยค่า       
31 ธนัวาคม 2552 1 - - - - 1 
เพิม(ลด)ในระหวา่งปี (1) - 1 - - - 
31 ธนัวาคม 2553 - - 1 - - 1 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,532 1,666 114 135 9,111 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    1,037 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตงั  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตงั รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 15 128 80 29 1 253 
ซือเพิม - - 2 - - 2 
โอน/จาํหน่าย  (12)  (66) -  (1)  (1)  (80) 
31 ธนัวาคม 2554 3  62 82 28 - 175 
ค่าเสือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - 47 71 11 - 129 
โอน/จาํหน่าย -  (21)  (1)  (2) -  (24) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 5 5 5 - 15 
31 ธนัวาคม 2554 - 31 75 14 - 120 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2554 3 31 7 14 -  55 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    15 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตงั  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตงั รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 63 147 103 35 - 348 
ซือเพิม - - 1 3 1 5 
โอน/จาํหน่าย (48) (19) (24) (9) - (100) 
31 ธนัวาคม 2553 15 128 80 29 1 253 
ค่าเสือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 46 77 15 - 138 
โอน/จาํหน่าย - (6) (14) (9) - (29) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 7 8 5 - 20 
31 ธนัวาคม 2553 - 47 71 11 - 129 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2553 15 81 9 18 1 124 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    20 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียานพาหนะซึงได้มาภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน          
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ  52  ลา้นบาท และมีอุปกรณ์สํานกังานและยานพาหนะ
จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคา
สะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,391 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ลา้นบาท 
และ 64 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ทีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 
 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 
ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2553 4,100 949 7 163 5,219 8 
เพิมขึนจากการซือบริษทัยอ่ย    - 2 - 6 8 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (23) - - (23) - 
ซือเพิม - 342 - 233 575 - 
โอน/จาํหน่าย - 222 - (222) - - 
ตดัจาํหน่าย - (270) - - (270) - 
31 ธนัวาคม 2554  4,100 1,222 7 180 5,509 8 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
31 ธนัวาคม 2553 137 271 6 - 414 8 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (5) - - (5) - 
ตดัจาํหน่าย - (270) - - (270) - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 465 170 1 - 636 - 
31 ธนัวาคม 2554 602 166 7 - 775 8 
ค่าเผอืการดอ้ยค่า       
31 ธนัวาคม 2553 - - - - - - 
เพิมขึนระหวา่งปี - 27 - - 27 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (2) - - (2) - 
31 ธนัวาคม 2554 - 25 - - 25 - 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2554 3,498 1,031 - 180 4,709 - 

อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 8 ปี 0 - 10 ปี 1 - 3 ปี -  0 - 2 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  636 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ทีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 
 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 
ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2552 - 534 7 116 657 8 
เพิมขึนจากการซือบริษทัยอ่ย  - 253 1 40 294 - 
ซือเพิม/เพิมจากการรวมธุรกิจ 4,100 67 - 109 4,276 - 
โอน - 101 - (101) - - 
จาํหน่าย - (6) (1) (1) (8) - 
31 ธนัวาคม 2553  4,100 949 7 163 5,219 8 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
31 ธนัวาคม 2552 - 175 5 - 180 7 
โอน/จาํหน่าย - (3) - - (3) - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 137 99 1 - 237 1 
31 ธนัวาคม 2553  137 271 6 - 414 8 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2553  3,963 678 1 163 4,805 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   237 1 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวนหนึงซึงตดัจาํหน่าย
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 47 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท)  

19. ค่าความนิยม  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าความนิยมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมเป็นดงันี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2554 2553  
ค่าความนิยม ณ วนัตน้ปี 15,784 44 
ค่าความนิยมทีเพิมขึนในระหวา่งปี - 15,740 
รวมค่าความนิยม 15,784 15,784 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอตดับญัชี (1,803) (2,113) 
ค่าความนิยม ณ วนัสินปี 13,981 13,671 
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20. สินทรัพย์อนื 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
รายไดค่้าเบียประกยัภยัคา้งรับ 439 444 - - 
ลูกหนีอืน 1,709 1,095 97 100 
ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน 57 676 - - 
ลูกหนีอืน - ภาษีมลูค่าเพิมจ่ายแทนลูกคา้ 198 174 1 2 
บญัชีพกัรายการระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาขา - 326 - - 
เงินมดัจาํ 257 311 4 4 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 264 187 - - 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 25 391 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,032 7 13 - 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 357 148 - - 
บญัชีพกัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 537 629 - - 
อืน ๆ  878 716 23 21 
รวม 5,753 5,104 138 127 
หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (404) (673) (84) (84) 
สินทรัพยอื์น - สุทธิ 5,349 4,431 54 43 

21. เงินรับฝาก 

21.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

จ่ายคืนเมือทวงถาม 7,117 7,205 - - 
ออมทรัพย ์ 169,051 181,106 - - 
ตวัสัญญาใชเ้งิน 61 61 - - 
บตัรเงินฝาก 2 5,297 - - 
จ่ายคืนเมือสินระยะเวลา     
-  ไม่ถึง 6 เดือน  52,172 154,231 - - 
-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 133,546 39,381 - - 
-  1 ปีขึนไป 73,916 145,101 - - 
รวมเงินรับฝาก 435,865 532,382 - - 
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21.2 จําแนกตามสกุลเงินและถินทอียู่ของผู้ฝาก  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 435,621 1 435,622 531,979 1 531,980 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 84 20 104 160 25 185 
เงินสกุลอืน ๆ 22 117 139 90 127 217 
รวม 435,727 138 435,865 532,229 153 532,382 

22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 

 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กองทุนเพือการฟืนฟฯู - 3,065 3,065 1,427 2,601 4,028 
ธนาคารพาณิชย ์ 700 10,033 10,733 174 4,823 4,997 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 3,100 7,234 10,334 24 3,206 3,230 
สถาบนัการเงินอืน 17,016 9,704 26,720 14,361 6,635 20,996 
รวมในประเทศ 20,816 30,036 50,852 15,986 17,265 33,251 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 3 8,599 8,602 81 6,832 6,913 
เงินยโูร - - - - 24 24 
เงินสกุลบาท 241 456 697 95 262 357 
รวมต่างประเทศ 244 9,055 9,299 176 7,118 7,294 
รวม  21,060 39,091 60,151 16,162 24,383 40,545 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินทีมีเงือนไขให้บริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตาม ดงันี 
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(ก)  เงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 773 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ป็นรายเดือนรวม 48 งวด นบัแต่
วนัทีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบียตามอตัรา MLR เฉลียหกัร้อยละคงทีต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายเดือน เงิน
กูย้ืมนีคาํประกนัโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซือของบริษทัย่อย ซึงไดค้าํนวณเป็นมูลค่าของสิทธิ
ตามสัญญาเช่าซือ ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 125 ของเงินกูแ้ละโอนกรรมสิทธิรถยนตต์ามสัญญาเช่า
ซือทีโอนสิทธิดงักล่าว และโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากและดอกเบียของบริษทัยอ่ยให้แก่ผูใ้ห้กู ้
นอกจากนี ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามที
ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 8 ต่อ 1 และการดาํรง
อตัราส่วนของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือดอ้ยคุณภาพไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของลูกหนีเช่าซือทงัหมด เป็นตน้ 

(ข)  เงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 275 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวม 36 งวด นบัแต่
วนัทีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบียตามอตัราคงทีต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายเดือน เงินกูย้ืมนีคาํประกนัโดย
โอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซือและ/หรือสัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยเป็นประกนัและโอน
กรรมสิทธิรถยนต์มูลค่าไม่ตาํกวา่ร้อยละ 110 ของจาํนวนเงินกูที้เบิกในแต่ละครัง นอกจากนี ภายใต้
สัญญาเงินกูย้มื บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 8 เท่า 

(ค)  เงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ป็นรายเดือนรวม 42 งวด นบัแต่วนัที
เบิกเงินกู ้คิดดอกเบียตามอตัรา MLR เฉลียหกัร้อยละคงทีต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป็นรายเดือน เงินกูย้ืม
นีคาํประกนัโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซือของบริษทัย่อย ซึงไดค้าํนวณเป็นมูลค่าของสิทธิตาม
สัญญาเช่าซือ ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 125 ของเงินกูแ้ละโอนกรรมสิทธิรถยนตต์ามสัญญาเช่าซือที
โอนสิทธิดังกล่าว และโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากและดอกเบียของบริษัทฯให้แก่ผูใ้ห้กู ้
นอกจากนี ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามที
ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 8 ต่อ 1 และการดาํรง
อตัราส่วนของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือดอ้ยคุณภาพไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของลูกหนีเช่าซือทงัหมด เป็นตน้ 
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23. ตราสารหนีทอีอกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมในประเทศทงัจาํนวน
เป็นเงินบาท โดยมีดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราดอกเบียต่อปี          งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื  (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554) วนัครบกาํหนด 2554 2553 2554 2553 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั    - 1,455 - 1,500 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ประกนั (ก - ข) 

ร้อยละ 3.35 และ 4.90 ปี 2556 และ 
2557 

12,000 12,000 12,000 12,000 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะ              
คลา้ยทุนเพือนบัเป็นเงินกองทุน
ชนัที 1 (ค) 

ร้อยละ 8.60 เมือเลิกกิจการ 3,494 3,494 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะ              
คลา้ยทุนเพือนบัเป็นเงินกองทุน
ชนัที 2 (ง) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 
2567 

4,996 5,000 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือนบัเป็น
เงินกองทุนชนัที 2 (จ - ซ) 

ร้อยละ 5.00 - 5.50         
และ 6.00 

ปี 2558 - 2563 22,997 23,000 - - 

ตวัแลกเงิน ร้อยละ 0.00 และ 3.25 เมือทวงถาม 56 11 - - 
ตวัแลกเงิน ร้อยละ 0.50 - 4.65 ปี 2555 - 2557 218,168 139,523 - - 
ตวัสัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 4.75 เมือทวงถาม 942 - - - 
เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

  - 234 - - 

รวมตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม   262,653 184,717 12,000 13,500 

(ก) เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯออกจาํหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจาํนวน 
9,000,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2557 
และมีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.90 ต่อปี โดยกาํหนดจ่ายดอกเบียเป็นรายไตรมาส 

(ข) เมือวนัที 22 มกราคม 2553 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 3,000,000 
หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2556 และมี
อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.35 ต่อปี โดยครบกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส 
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(ค) เมือวนัที 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทุน ชนิดระบุชือ          
ทีไม่สะสมดอกเบียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบียในปีทีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 
7,130,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นใหญ่ของธนาคาร          
ธนชาต 2 รายเท่านนั หุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนเมือเลิกกิจการ หุ้นกูด้งักล่าวไม่มีประกนัและ
ไม่สามารถแปลงสภาพได ้และมีอตัราดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือน
บวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบียทุก ๆ 6 เดือน โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาํหนดไดที้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้ซึงบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 3,636 ลา้นบาท 

(ง) เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนทีสะสม
ดอกเบียจ่าย ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนัไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 5,000,000 หน่วย 
มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูจ้าํนวน 3.5 ลา้นหน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 
และมีอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 1 ถึงปีที 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 6 
ถึงปีที 10 ร้อยละ 5.5 ต่อปี และหุ้นกูที้เหลือจาํนวน 1.5 ลา้นหน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2567 
และมีอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 1 ถึงปีที 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี อตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 6 ถึง          

ปีที 10 ร้อยละ 6.0 ต่อปีและอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 11 ถึงปีที 15 ร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยกาํหนด
ชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดที้ราคา
ตามมูลค่า และสามารถเลือนกาํหนดเวลาชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบียไดถ้า้เขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้

(จ) เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง
สภาพ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้
ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2558 และมีอตัราดอกเบียคงทีสาํหรับปีที 1 ถึงปีที 3 ร้อยละ 5.1 ต่อ
ปี อตัราดอกเบียคงทีสาํหรับปีที 4 ถึงปีที 7 ร้อยละ 6 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส 

(ฉ) เมือวนัที 3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง
สภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้
ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 1 ถึงปีที 3 ร้อยละ 5.25 
ต่อปี อตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 4 ถึงปีที 7 ร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที  8 
ถึงปีที 10 ร้อยละ 6.5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน
หุน้กูก่้อนครบกาํหนดไดที้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้
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(ช) เมือวนัที 2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง
สภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้
ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 และมีอตัราดอกเบียคงทีสาํหรับปีที 1 ถึงปีที 5 ร้อยละ 5 ต่อปี 
และอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 6 ถึงปีที 10 ร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นราย          
ไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดที้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เงือนไข
ตามทีระบุไว ้ 

(ซ) เมือวนัที 19 มิถุนายน 2552 ธนาคารนครหลวงไทย ไดอ้อกหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิชนิดไม่มีประกนั จาํนวน 
10,000,000 หน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 
2562 และมีอตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 1 ถึงปีที 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี อตัราดอกเบียคงทีสําหรับปีที 4 
ถึงปีที 7 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และอตัราดอกเบียคงทีสาํหรับปีที 8 ถึงปีที 10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนด
ชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส หุน้กูด้งักล่าวสามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไดที้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้
เงือนไขตามทีระบุไว  ้ อยา่งไรก็ตาม เมือวนัที 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทย ไดข้อซือคืน
หุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดทงัจาํนวนในราคาตามมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นกูโ้ดยไม่มีผลกาํไรขาดทุน
จากการซือหุ้นกู้ดงักล่าว และธนาคารธนชาตไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิเพือทดแทนหุ้นกู้ดงักล่าว โดยมี
ดอกเบีย ระยะเวลาและเงือนไขต่าง ๆ เหมือนหุ้นกู้ด้อยสิทธิเดิม นอกจากนี ธปท. ได้อนุญาตใน
หลกัการให้นับหุ้นกู้ด้อยสิทธินีเป็นเงินกองทุนชันที 2 ของธนาคารธนชาตได้นับจากวนัทีธนาคาร          
ธนชาตรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยเสร็จสิน ทงันี เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ธปท. ตาม
โครงการโอนและรับโอนกิจการทงัหมดของธนาคารนครหลวงไทย 

24. ประมาณการหนีสิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 

ผลเสียหาย
จาก           

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์    
พนกังาน 

ภาระผกูพนั
จากรายการ
นอกงบดุล      

ประมาณการ
ผลขาดทุน
จากการขาย
ลูกหนีไป 
บสท. อืน ๆ  รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2554 99 45 285 383 393 1,205 
ผลสะสมจากการเปลียนแปลง
นโยบายการบญัชีเกียวกบั
ผลประโยชน์ของพนกังาน - 2,288 - - - 2,288 

เพิมขึนจากการซือบริษทัยอ่ย - 3 - - - 3 
เพิมขึนในระหวา่งปี 1 364 39 - 91 495 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (1) (3) - - - (4) 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง - (388) - - (57) (445) 
โอนกลบัประมาณการหนีสิน (4) (339) (55) - - (398) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 95 1,970 269 383 427 3,144 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 
ผลเสียหายจาก   
คดีฟ้องร้อง 

ภาระผกูพนั
จากรายการ
นอกงบดุล      

ประมาณการ
ผลขาดทุน 
จากการขาย
ลูกหนีไป 
บสท. อืน ๆ  รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2553 28 - 383 16 427 
เพิมขึนจากการซือบริษทัยอ่ย  60 420 - 290 770 
เพิมขึนในระหวา่งปี 11 - - 216 227 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง - - - (24) (24) 
โอนกลบัประมาณการหนีสิน - (135) - (60) (195) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 99 285 383 438 1,205 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 
ผลเสียหายจาก     
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์      
ของพนกังาน 

ประมาณการผล
ขาดทุนจากการ    
ขายลูกหนีไป 

บสท. รวม 
ณ วนัที 1 มกราคม 2554 9 2 183 194 
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการ   

บญัชีเกียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน - 13 - 13 
เพิมขึนในระหวา่งปี - 7 - 7 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง - (1) - (1) 
โอนกลบัประมาณการหนีสิน - (3) - (3) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 9 18 183 210 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 
ผลเสียหายจาก     
คดีฟ้องร้อง 

ประมาณการผล
ขาดทุนจากการ    
ขายลูกหนีไป 

บสท. อืน ๆ  รวม 
ณ วนัที 1 มกราคม 2553 9 183 8 200 
เพิมขึนในระหวา่งปี - - 8 8 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง - - (14) (14) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 9 183 2 194 
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 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 จาํนวนผลประโยชน์ของพนกังานทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 153 2 
ตน้ทุนดอกเบีย 81 1 
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลง (160) - 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณตามคณิตศาสตร์ประกนัภยั (42) 4 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 332 - 
รวมผลประโยชน์ของพนกังาน 364 7 

 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งันี  
 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2554 

อตัราคิดลด  4.07 - 4.70   4.09 
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต  6.00 - 6.50   6.00 
อตัราการลาออกถวัเฉลีย 0.00 - 42.11  0.85 - 21.51 

 ในระหวา่งปี 2554 ธนาคารธนชาตรับโอนพนกังานจากธนาคารนครหลวงไทยจาํนวนรวม 6,368 คน 
ซึงเป็นไปตามมติของทีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต และตามทีได้รับความเห็นชอบจาก 
ธปท. โดยธนาคารนครหลวงไทยได้มีการโอนภาระหนีสินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที           
คงคา้ง ณ วนัโอนจาํนวนประมาณ 1,395 ล้านบาท มายงัธนาคารธนชาตด้วยและรวมถึงค่าใช้จ่าย
พนกังานคา้งจ่ายอีกจาํนวน 337 ล้านบาท โดยภายใตส้ัญญาการรับโอนพนกังานดงักล่าวถือว่าสิทธิ
และผลประโยชน์ของพนกังานธนาคารนครหลวงไทยจะนบัต่อเนืองจากอายงุานเดิม 

25. หนีสินตามสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินสาํรองประกนัชีวติ 29,831 25,961 - - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 3,441 1,141 - - 
สาํรองเบียประกนัภยั 2,659 2,461 - - 
หนีสินอืนตามกรมธรรม ์ 223 211 - - 
รวมหนีสินตามสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 36,154 29,774 - - 
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 บริษทัย่อยแสดงเงินสํารองประกันชีวิตภายใต้สัญญาประกนัภยัระยะยาวโดยใช้จาํนวนทีสูงกว่า
ระหว่างมูลค่าทีคาํนวณตามวิธีสํารองเบียประกนัภยัสุทธิชาํระคงที (NPV) และตามวิธีสํารองเบีย
ประกนัภยัแบบเบียประกนัภยัรวม (GPV) ซึงการเปลียนแปลงนีมีผลทาํให้บริษทัย่อยแห่งหนึงมี
หนีสินตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 เพิมขึนจาํนวน 649 ลา้นบาท ซึงได้
รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ 

 ตงัแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัในประเทศไทยโดยนาํไดเ้ขา้ท่วมพืนทีต่าง ๆ 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยักบับริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยได้
ประเมินความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนและบันทึกผลกระทบของรายการอุทกภัยดังกล่าวใน           
งบการเงินแลว้ และเชือมนัวา่ไม่น่าจะมีผลเสียหายเพิมเติมอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากทีไดต้งัไวใ้นบญัชี 

26. หนีสินอนื 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เจา้หนีอืน 1,325 633 26 57 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหนีรอตดับญัชี 477 799 15 24 
เงินคา้งจ่ายเกียวกบัการประกนัภยัต่อ 319 260 - - 
ดอกผลจากการใหเ้ช่าซือรับล่วงหนา้ 300 164 - - 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ - 1,762 - - 
ประมาณการภาษีเงินได ้ 330 568 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,480 2,404 - 1 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,571 2,911 37 26 
บญัชีพกัเจา้หนี 1,362 1,177 - - 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 306 98 - - 
เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 686 443 - - 
เงินรับจากค่าขายทรัพยสิ์นรอการขายตามสัญญา 428 429 24 14 
อืน ๆ 699 699 46 31 
รวมหนีสินอืน 12,283 12,347 148 153 
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27.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซือคืน 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิทีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวน 2,520 หุน้ ดงันนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิ
ทียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 13,336 หุน้ ซึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญั
ได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเงือนไข 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีหุ้นทุนซือคืนรวม 55,324,300 หุ้น คิดเป็นเงิน 387.5 
ล้านบาท (แสดงตามวิธีราคาทุน) และยงัไม่ได้มีการจาํหน่ายออกไปในระหว่างปี หุ้นทุนซือคืน
ดงักล่าวมีเงือนไขให้ต้องจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซือหุ้นคืนเสร็จสิน (ภายในเดือน
มิถุนายน 2555) 

28. องค์ประกอบอนืของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย  776 776 - - 
ส่วนของเงินลงทุนทีตํากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  226 226 - - 
ส่วนเกนิทุน (ตํากว่าทุน) จากการเปลยีนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผอืขาย     
ตราสารหนี 195 139 - - 
ตราสารทุน 576 740 301 290 

ตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด                                           15 18 - - 
รวม 786 897 301 290 
ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผอืขาย     
ตราสารหนี (128) (59) - - 
ตราสารทุน (7) - - - 

ตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด                                           
(โอนเปลียนประเภทมาจากเงินลงทุนเผอืขาย)                     (71) (125) - - 

รวม (206) (184) - - 
รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลยีนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  580 713 301 290 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืในบริษัทร่วม (19) (19) - - 
รวม 1,563 1,696 301 290 
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29. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปี 2554 จาํนวน 81.8 ลา้นบาท ไปเป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย (2553: 140.9 ลา้นบาท) 

30. เงินกองทุนทต้ีองดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีโครงสร้างทาง
การเงินทีเหมาะสมและการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง นอกจากนี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัต้องดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอืน ๆ ตาม
หลกัเกณฑที์กฎหมายและประกาศทางการทีกาํกบัดูแลแต่ละธุรกิจกาํหนด 

ตามประกาศของ ธปท. เรือง หลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม กาํหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล           
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) โดยบริษทัฯได้รับอนุญาตจาก ธปท. ทีผ่อนผนัให้บริษทัฯถือหุ้นใน
ธนาคารนครหลวงไทยโดยออ้มผ่านธนาคารธนชาตเกินกวา่อตัราทีกฎหมายกาํหนดเพือการรับโอน
กิจการ และอนุญาตใหไ้ม่ตอ้งนาํธนาคารนครหลวงไทยมารวมอยูใ่นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจนถึงวนัที
ธนาคารนครหลวงไทยจดทะเบียนเสร็จสินการชาํระบญัชี โดยในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัฯ
และธนาคารธนชาตไม่ตอ้งนาํเงินลงทุนในธนาคารนครหลวงไทยมาหักออกจากเงินลงทุนจนถึงวนัที
ธนาคารนครหลวงไทยเลิกกิจการและยืนขอชาํระบญัชี แต่ในการคาํนวณอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัใหน้าํสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทยมารวมคาํนวณดว้ย
จนถึงวนัทีธนาคารนครหลวงไทยคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ ซึงบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูล
เงินกองทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ไวใ้น website ของบริษทัฯที www.thanachart.co.th ภายในเดือน
เมษายน 2555 นอกจากนี เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2554 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้น website ของบริษทัฯตงัแต่เดือนตุลาคม 2554 
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31. เงินปันผล 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงันี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ วนัทีจ่ายเงินปันผล 
  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2554 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมือวนัที  26 กนัยายน 2554 

639 0.50 20 ตุลาคม 2554 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2553 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมือ
วนัที 8 เมษายน 2554 

  894 
 
 

0.70 
 
 

3 พฤษภาคม 2554 

รวม 1,533 1.20  
     
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2553 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมือวนัที 27 กนัยายน 2553 

  639 0.50 26  ตุลาคม  2553 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2552 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมือ
วนัที 7 เมษายน 2553 

  767 
 
 

0.60 
 
 

6  พฤษภาคม  2553 

รวม 1,406 1.10  

32. รายได้ดอกเบีย 

 รายไดด้อกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,237 1,057 2 5 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 86 90 3 2 
เงินลงทุนในตราสารหนี 4,143 3,666 350 336 
เงินใหสิ้นเชือ 20,942 14,952 76 51 
การใหเ้ช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน 17,011 15,262 2 32 
รวมรายไดด้อกเบีย 44,419 35,027 433 426 
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33. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินรับฝาก 8,969 5,953 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,288 511 - - 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,955 1,914 - - 
ตราสารหนีทีออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,852 1,500 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 609 698 611 701 
- อืน ๆ 5,427 1,418 - - 

เงินกูย้มื 1 3 - - 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 3 1 2 3 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย 20,104 11,998 613 704 

34. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคาํประกนั 271 228 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเกียวกบัธุรกิจเช่าซือ 911 905 10 48 
ค่าธรรมเนียมบริการบตัรเครดิต 698 395 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคาร
อิเลก็ทรอนิกส์ 669 575 - - 

ค่าธรรมเนียมจดัการ 477 537 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบียประกนัภยั 224 226 - - 
อืน ๆ 623 536 1 2 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,873 3,402 11 50 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (501) (521) (1) (2) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,372 2,881 10 48 
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35. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอืค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         
ดา้นอตัราแลกเปลียน 875 360 - - 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                           
ดา้นอตัราดอกเบีย 1 1 - - 

ตราสารหนี 17 (5) - - 
ตราสารทุน (5) 211 - - 
อืน ๆ 3 4 - - 
รวม 891 571 - - 

36. กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     
 เงินลงทุนเผอืขาย 214 388 37 120 
 เงินลงทุนทวัไป 90 - 6 - 
    ขาดทุนจากการปรับราคาขายลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ 
          แก่ บสท. (1) - - - 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 397 27 - 2,136 
กาํไรจากการตีราคาเงินลงทุน (ส่วนไดเ้สียจากการ           
รวมธุรกิจ) 33 - - - 

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ขายหนี/ตีโอนสินทรัพย ์
    ชาํระหนีจากเงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอน 71 85 34 75 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ขาดทุน) (37) 23 - - 
กาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน 372 - - - 
กาํไรจากการรับคืนทุนหุน้สามญั - - 6 8 
รวม 1,139 523 83 2,339 
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ในระหว่างปี บริษทัย่อยแห่งหนึงได้โอนเปลียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบ
กาํหนดจาํนวน 8,439 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ เพือให้สอดคลอ้งกบัการวดั
มูลค่าของหนีสินตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว ซึงมูลค่าของหนีสินจะมีความผนัผวนตามอตัรา
ดอกเบียตลาดทีเปลียนแปลงไปทีใช้ในการคิดลด ทงันี บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคาตาม
บญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนจาํนวน 329 ลา้นบาท เป็นกาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และไดโ้อนเปลียนประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายอีกจาํนวน 
2,000 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ โดยมีกาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน 
43 ลา้นบาท   

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ที 2.2 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 104,964,000 หุ้น ให้แก่ธนาคารธนชาต ทาํให้บริษทัฯมีกาํไรจาก
การจาํหน่ายจาํนวน 2,136 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ซึงได้ตดัออกในการจดัทาํ           
งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2553 แลว้  

37.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทั
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที
เกียวขอ้งทีจ่ายให้กบักรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบาํเหน็จแก่
คณะกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 15 ลา้นบาท ซึงอนุมติัโดยทีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเมือวนัที 8 เมษายน 2554 

38. หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ     
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (โอนกลบั) 2,143 1,687 (166) (98) 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  30 38 - - 
ตดัจาํหน่ายค่าเผอืปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี          
ในระหวา่งปี (40) (36) - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี (โอนกลบั) (35) 131 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยเงินลงทุนในลูกหนีทีรับโอน (โอนกลบั) (21) (167) (10) 28 
รวม 2,077 1,653 (176) (70) 
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39.  
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:     

 ( )  (128) 1,299 48 329 
 ( )  43 (2,040) - (2,040) 
 ( )  (214) (388) (37) (120) 

 (299) (1,129) 11 (1,831) 
 ( ) - (226) - - 
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41.  
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกอยูใ่นระหวา่ง
งวดสุทธิจากหุน้สามญัซือคืนทีถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีบริษทัฯ
อาจตอ้งออกเพือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลง
เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 5,002,433 5,638,853 1,277,815 1,277,814 3.91 4.41 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 15 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 5,002,433 5,638,853 1,277,830 1,277,830 3.91 4.41 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 1,635,133 2,817,624 1,277,815 1,277,814 1.28 2.21 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 15 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,635,133 2,817,624 1,277,830 1,277,830 1.28 2.21 
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42. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

บริษัทฯ  บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึงประกอบด้วยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ใน
อตัราทีกาํหนด และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว  ใน
ระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนรวม 
453 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท) 

43. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทั
เหล่านนัและเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึงรายการทีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับปี 2554) 
รายการทีเกดิขนึในระหว่างปี      
บริษทัย่อย      
มูลค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 18,245  
มูลค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี - - 17,512 42,492 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 3,402  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี - - 158 18,474 ราคาตลาด 

  มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน  
 (2554: กาํไร 34 ลา้นบาท  
 2553: กาํไร 41 ลา้นบาท) 

- - 100 109 ราคาทีตกลงกนัตามสญัญา 

รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  
 (2554: กาํไร 6 ลา้นบาท 
    2553: กาํไร 8 ลา้นบาท) 

- - 31 127 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบียจากเงินให้สินเชือ - - 72 43 คิดอตัราดอกเบียเงินกูลู้กหนีชนัดี  
   (MLR) ของธนาคารธนชาต                        

รายไดด้อกเบียจากเงินฝากธนาคาร - - 2 5    คิดอตัราดอกเบียร้อยละ 0.625 - 1.50 ต่อปี        
รายไดด้อกเบียจากเงินลงทุนใน                

ตราสารหนี 
- - 299 258    คิดอตัราดอกเบียร้อยละ 2.45 - 3.30  และ  

      5.00 - 8.60  ต่อปี                        
รายไดเ้งินปันผล - - 1,406 854 ตามทีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอืน - - 172 203   อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย  - - 2 4 อตัราดอกเบียร้อยละ 3.35, 4.90 

    และ 5.25 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอืน - - 30 53  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับปี 2554) 
รายการทีเกดิขนึในระหว่างปี(ต่อ)      
บริษทัร่วม       
มูลค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 161 - -  
มูลค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี 80 350 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี 384 17,046 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 (2553: กาํไร 27 ลา้นบาท) 

- 213 - -  

รายไดด้อกเบีย 369 199 - - ดอกเบียร้อยละ 0.75 - 7.25 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 94 90 ตามทีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 7 13 - - อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดอื้น - 3 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 82 70 - - ดอกเบียร้อยละ 0.25 - 4.25 และ 5.25 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย 45 42 - - อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                  
ประกนัชีวิต 

1 4 - - อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอืน 12 13 32 31  
เงินปันผลจ่าย 52 40 156 143 ตามทีประกาศจ่าย 
บริษทัทีเกยีวข้องกนั      
มูลค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 6,228 - -  
มูลค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี 1,139 3,229 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี 562 3,137 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอื์น 
  (2553: กาํไร 78 ลา้น ในงบการเงินรวม 
และกาํไร 85 ลา้นบาท ในงบเฉพาะ
กิจการ) 

- 
 

266 - 208  

มูลค่าขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
  (2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

- 373 - -  

มูลค่าซือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปลียน 
  (2554: ขาดทุน 114 ลา้นบาท 
  2553: ขาดทุน 9 ลา้นบาท) 

443,694 179,266 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบีย 659 284 - - ดอกเบียร้อยละ 0.05 - 8.69 ต่อปี  
รายไดเ้งินปันผล 57 70 24 24 ตามทีประกาศจ่าย 
รายไดใ้นการรับประกนัภยั/                      

ประกนัชีวิต 
4 - - - อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอื้น 40 55 - 2   
ดอกเบียจ่าย  431 300 1 8 ดอกเบียร้อยละ 0.125 - 6.10 และ 7.40 - 8.60  

 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย 123 116 - - อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 1 91 - 3 อตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 65 58 27 29 อตัราทีตกลงกนัตามสญัญาซึงคาํนวณโดย

อา้งอิงจากประมาณการเวลาทีใช ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับปี 2554) 
รายการทีเกดิขนึในระหว่างปี(ต่อ)      
บริษทัทีเกยีวข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                  
ประกนัชีวิต 

- 125 - -  

ค่าใชจ่้ายอืน 23 34 3 10  
เงินปันผลจ่าย 1,113 558 - - ตามทีประกาศจ่าย 

นอกเหนือจากรายการตามทีกล่าวไวข้้างตน้ ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 ธนาคาร           
นครหลวงไทยไดโ้อนขายลูกหนีดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์          
ที เอส จาํกดั และธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนขายลูกหนีและรวมถึงสินทรัพยท์งัหมดของธนาคาร     
นครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาต ซึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มตามราคาทีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาที          
ทีปรึกษาทางการเงินไดเ้สนอความเห็นวา่ถือเป็นราคายุติธรรมตามรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 และ 2.5  

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัทีเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉลียจากยอดคงคา้ง ณ วนัสินเดือน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 212 377 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี - - 1,000 1,316 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) - - 1 2 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - - 39 93 
บริษัทร่วม      
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 7,513 5,757 - - 
เงินรับฝาก 292 436 - - 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื  2,468 1,930 - - 
บริษัททีเกยีวข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,296 2,896 8 21 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 17,889 11,551 - - 
เงินรับฝาก 1,166 4,465 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) 7,581 6,592 - - 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื  7,527 3,841 46 150 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 

 สินทรัพย ์ หนีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หนี 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ
ดอกเบีย    
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสาร
หนีทีออก
และเงิน
กูย้มื หนีสินอืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 10 93 - 1,500 20 - 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต - - - - 26 - 100 - - 
บริษทัทีเกยีวข้องกนั          
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 591 1 - - - - - 
บมจ. ไทยฮวัยางพารา - - 1,993 - 195 - 150 1 10 
บจ. สินแพทย ์ - - 796 - 9 - - - - 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 1,123 - - 25 - 7,933 3,494 102 2,580 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 577 - 15 - - - 76 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 582 3,533 - 7 - - - - 
บจ. นาํตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,471 - - - - - 3 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,325 194 744 35 932 318 306 
 1,123 582 11,286 230 1,089 7,968 6,176 441 2,975 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2553 

 สินทรัพย ์ หนีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ
ดอกเบีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสาร
หนีทีออก
และเงิน
กูย้มื หนีสินอืน ภาระผกูพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 11 144 - 1,800 18 30 
บจ. ราชธานีลิสซิง - - 6,503 - 37 - - - - 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต - - - - 98 - - - - 
บจ. สยามซิตีประกนัภยั - - - - 98 - - - - 
บริษทัทีเกยีวข้องกนั          
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 736 1 1 - - - 58 
บมจ. ไทยฮวัยางพารา - - 1,777 - 191 - 150 1 6 
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง - - 593 - - - - - - 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - 244 24 6 2,041 - 200 39 19 
บจ. สินแพทย ์ - - 654 - 9 - - - 28 
ธนาคารออมสิน 4,057 - - - - 30 650 225 - 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 436 - - 2 - 6,853 3,494 76 1,458 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 964 9,344 6 4 - - - - 
บจ. นาํตาลวงัขนาย - - 1,658 - 15 - - - 48 
บจ. นาํตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,840 - 95 - - - 3 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 446 - 50 - - - 6 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง 341 175 1,277 41 820 37 730 20 221 
 4,834 1,383 25,852 67 3,603 6,920 7,024 379 1,877 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 

 สินทรัพย ์ หนีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ
ดอกเบีย     
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหนี
ทีออกและ
เงินกูย้มื หนีสินอืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 68 3,643 - 86 - - - 19 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 1,000 1 - - - - - 
บมจ.หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 3 - - - 5 - 
บจ.ธนชาตประกนัภยั - - - 1 - - - - - 
บจ. เนชนัแนล ลีซซิง - - - - - - - 17 - 
บริษทัร่วม          
บมจ.เอม็บีเค - - - 1 - - - 9 - 
 68 3,643 1,000 92 - - - 50 - 

 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 

 สินทรัพย ์ หนีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ
ดอกเบีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหนี 
ทีออกและ
เงินกูย้มื หนีสินอืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 56 3,636 - 72 - - 622 - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 1,000 - - - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวิต - - - - - 45 - - - 
บจ. เนชนัแนล ลีซซิง - - - - - - 22 - - 
บริษทัยอ่ยอืน 1 - - 4 - - 5 - - 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 1 - - 8 - - 
บริษทัทีเกยีวข้องกนั          
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง 20 - - 1 - 151 3 - - 
 77 3,636 1,000 78 - 196 660 - - 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีเงินให้สินเชือแก่บริษทัยอ่ย ซึงไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12.11 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดย
การมีผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 
1,172 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 469 ลา้นบาท) (2553: 1,052 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 
451 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการทีเกียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร
ขึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลทีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวทีมียอดคงคา้ง
ดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินใหสิ้นเชือ 49 59 - - 
เงินรับฝาก 535 487 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารทีสาํคญั 

ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึง
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทงัหมด  ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 680 581 80 85 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 12 - 2 - 
ผลประโยชน์จากการเลิกจา้ง 26 - - - 
 718 581 82 85 
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44. การเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

44.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทสํีาคัญจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 ฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปี จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศเป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
สินทรัพยร์วม 1,032,972 15,245 (153,060) 895,157 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 106,848 8,066 (51,682) 63,232 
เงินลงทุน 153,026 7,132 (7,647) 152,511 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 74,150 - (72,477) 1,673 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 630,228 - (19,430) 610,798 
เงินรับฝาก 471,618 - (35,753) 435,865 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) 78,910 15,010 (33,769) 60,151 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 271,446 - (8,793) 262,653   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
สินทรัพยร์วม 977,150 10,758 (105,151) 882,757 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 98,208 196 (13,299) 85,105 
เงินลงทุน 135,443 10,505 (572) 145,376 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 108,843 - (106,604) 2,239 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 584,888 - (2,245) 582,643 
เงินรับฝาก 532,973 - (591) 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) 43,894 10,291 (13,640) 40,545 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 189,615 - (4,898) 184,717 

 

 



234          รายงานประจำป 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 45,713 218 (1,512) 44,419 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (21,346) (37) 1,279 (20,104) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 24,367 181 (233) 24,315 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,743 (4) (1,367) 3,372 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 896 - 1,231 2,127 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน  ๆ 15,907 39 (10,015) 5,931 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ  (23,024) - 1,264 (21,760) 
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุน                          
จากการดอ้ยค่า (2,086) - 9 (2,077) 

ภาษีเงินได ้ (3,044) - (92) (3,136) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,759 216 (9,203) 8,772 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 35,676 274 (923) 35,027 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (12,443) (47) 492 (11,998) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 23,233 227 (431) 23,029 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,045 - (1,164) 2,881 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 1,447 - 904 2,351 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน  ๆ 10,344 15 (4,712) 5,647 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน ๆ  (17,840) (3) 734 (17,109) 
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุน                          
จากการดอ้ยค่า (1,681) - 28 (1,653) 

ภาษีเงินได ้ (5,473) - 629 (4,844) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,075 239 (4,012) 10,302 

ฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และผลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของ   
แต่ละปีเฉพาะของบริษทัฯ เป็นธุรกรรมในประเทศทงัสิน 
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44.2  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) บริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(5) ธุรกิจประกนัชีวิต และ (6) ธุรกิจประกนัภยั ขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ  
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบีย 433 43,226 468 194 1,143 122 308 (1,475) 44,419 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (613) (20,440) (157) (17) - - (119) 1,242 (20,104) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ (180) 22,786 311 177 1,143 122 189 (233) 24,315 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  10 3,946 6 504 (16) (5) 294 (1,367) 3,372 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - (317) 1,213 - 1,231 2,127 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 1,966 11,388 372 1,359 501 44 316 (10,015) 5,931 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน (336) (19,604) (189) (1,397) (467) (636) (395) 1,264 (21,760) 
หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 176 (2,706) 481 - - - (37) 9 (2,077) 
ภาษีเงินได ้ (1) (1,873) (235) (170) (426) (255) (84) (92) (3,136) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม 1,635 13,937 746 473 418 483 283 (9,203) 8,772 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ  
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบีย 426 33,961 187 129 829 60 310 (875) 35,027 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (704) (11,652) (43) (5) - - (38) 444 (11,998) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ (278) 22,309 144 124 829 60 272 (431) 23,029 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  48 3,242 5 547 (119) (4) 326 (1,164) 2,881 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 579 868 - 904 2,351 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 4,132 3,766 334 1,503 312 52 260 (4,712) 5,647 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน (387) (14,642) (110) (1,437) (379) (474) (414) 734 (17,109) 
หนีสูญ หนีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 70 (2,158) 353 - - - 54 28 (1,653) 
ภาษีเงินได ้ (767) (3,577) (157) (216) (443) (208) (105) 629 (4,844) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม 2,818 8,940 569 521 779 294 393 (4,012) 10,302 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 76 97,346 962 376 359 233 411 (36,531) 63,232 
เงินลงทุน 5,657 114,541 1,655 223 32,814 4,776 492 (7,647) 152,511 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม 31,598 40,842 - 667 678 303 62 (72,477) 1,673 

เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ      
ดอกเบียคา้งรับสุทธิ  1,087 604,770 9,226 1,953 99 - 13,093 (19,430) 610,798 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 55 8,365 1 54 155 106 62 17 8,815 
สินทรัพยอื์น 2,170 46,572 5,992 966 798 3,290 181 (1,841) 58,128 
สินทรัพยร์วม 40,643 912,436 17,836 4,239 34,903 8,708 14,301 (137,909) 895,157 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 89 84,277 256 1,684 1,263 130 221 (2,815) 85,105 
เงินลงทุน 7,526 103,226 1,061 767 28,794 3,967 607 (572) 145,376 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 
    บริษทัร่วม 31,623 75,272 - 763 776 347 62 (106,604) 2,239 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ       

ดอกเบียคา้งรับสุทธิ  1,049 579,541 1,202 1,345 58 - 1,693 (2,245) 582,643 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 124 8,731 1 79 128 19 29 - 9,111 
สินทรัพยอื์น 2,233 31,498 2,999 2,034 703 1,126 122 17,568 58,283 

สินทรัพยร์วม 42,644 882,545 5,519 6,672 31,722 5,589 2,734 (94,668) 882,757 
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45. ทรัพย์สินทมีีภาระผูกพนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นทีมีภาระผกูพนั ซึงมีมูลค่าตาม
บญัชี ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 7,448 6,214 - - 
วางประกนัศาล 20 283 - - 
วางประกนัสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 190 - - 
วางประกนัการใชไ้ฟฟ้า - 13 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนทีใหสิ้ทธิแก่ลูกหนีในการ            
ซือคืนหรือซือก่อน 969 525 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนทีทาํสัญญาจะซือจะขายกบัลูกคา้ 
แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ 1,483 1,707 102 85 

 9,920 8,932 102 85 

46. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขึนในภายหน้า 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้ทีมีสาระสาํคญัมีดงันี 

46.1 ภาระผูกพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
การรับอาวลัตวัเงิน 386 654 - - 
การคาํประกนัการกูย้มืเงิน 1,230 422 - - 
ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด 1,105 571 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,626 2,456 - - 
ภาระผกูพนัอืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีทีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 28,549 45,740 - - 
อืน ๆ 21,405 24,235 1 1 

รวม 55,301 74,078 1 1 

 นอกจากนี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและสัญญาซือขายทองคาํล่วงหนา้ตามทีกล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ที 9 
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46.2 ในปี 2544 - 2546 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้สินเชือแก่บรรษทับริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.) เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,409 ลา้นบาท ซึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระทีจะตอ้งร่วมรับรู้
ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ สินปีที 5 และสินปีที 10 
นบัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2544โดยในกรณีทีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาโอน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุนส่วนทีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาโอน บสท. บริษทัฯและบริษทัย่อยจะแบ่งกนัคนละครึง ผลขาดทุนส่วนทีเหลือ บสท. จะรับไป
ทงัหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยที์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัทีคาํนวณหกัดว้ย
ตน้ทุนในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทงัปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทงัดอกเบียจากตราสารหนี
ทีออกเพือซือลูกหนี ซึงผลกาํไรหรือขาดทุนทงัหมดยงัไม่สามารถประมาณได้แน่นอนในขณะนี 
อย่างไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการประมาณการส่วนแบ่งผล
ขาดทุนทีอาจเกิดขึนจากการบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 383 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท)  ซึงจาํนวนประมาณการผลขาดทุนนีไดแ้สดงไวเ้ป็น
ส่วนหนึงของประมาณการหนีสิน  

46.3 บริษทัฯและธนาคารธนชาตได้มีการทาํสัญญาขายสินเชือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเชือทีอยู่อาศยักับ
บรรษทัตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั ซึงบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีภาระทีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วาม
เสียหายทีเกิดขึนจากจาํนวนสินเชือ อนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหนีจาํนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าสินเชือทีขาย ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ภาระสูงสุดไม่เกิน 3 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 

46.4 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระทีตอ้งจ่ายค่าบริการทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอืน ๆ พร้อมทงัค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สาํนกังานตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี กิจการอืน กิจการอืน บริษทัยอ่ย 

2555 1,728 7 5 
2556 1,273 1 5 

2557 เป็นตน้ไป 4,057 3 8 

 นอกจากนี บริษทัฯยงัมีภาระทีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหนึงตามอตัรา
ตน้ทุนทีเกิดขึนจริงบวกส่วนเพิมตามระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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46.5 ภาระผูกพนัของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกจิการของธนาคารศรีนคร จํากดั (มหาชน) และ
การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการทีธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํสัญญาการรับโอนกิจการกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการทีธนาคารนครหลวงไทย     
ได้มีการโอนสินทรัพย์ของธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครให้แก่บริษัท           
บริหารสินทรัพย์ เพชรบุรี จาํกัด (“บบส. เพชรบุรี”) และได้มีการโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์
สุขุมวิท จาํกดั (“บบส. สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทงัหมดรวมทงัภาระผกูพนั
และขอ้ตกลงต่างๆ ทีธนาคารนครหลวงไทยมีอยูก่บั บบส.เพชรบุรี และ/หรือ บบส.สุขุมวิท ให้แก่ธนาคาร
ธนชาต โดยมีผลเป็นการโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัที 1 ตุลาคม 2554 ทาํให้ธนาคารธนชาตมีภาระ
คงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ภาระผกูพนัทีกองทุนฯมีอยูต่่อธนาคารนครหลวงไทยไดถู้ก
โอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะผูซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจาก
กองทุนฟืนฟูฯดว้ยเช่นเดียวกนั ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ภาระผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขุมวิท จาํนวนเงิน 93 ลา้นบาท ซึงคงเหลือเป็นลูกหนี
รอเรียกเก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขุมวิท” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบียสินเชือคาํประกนั ซึง
มีประเด็นทีตอ้งหาขอ้ยุติในเรืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์า่เป็นไป
ตามเงือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซึง บบส. สุขุมวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหวา่งธนาคารธนชาต บบส. สุขุมวิท และกองทุนฟืนฟูฯ
เพือหาขอ้ยติุต่อไป 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร          
นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 10 ลา้นบาท ซึงไดต้งัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนแลว้ และ (ii) 
รายการทีเกียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซึงหากมีความเสียหายและเรียก
เก็บจาก บบส. สุขมุวทิไม่ได ้กองทุนฟืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทงัจาํนวน ซึงฝ่าย
บริหารของธนาคารธนชาตเชือมนัวา่จะไม่เกิดผลเสียหายทีเป็นสาระสําคญัในอนาคต เนืองจาก
การโอนสินทรัพยด์งักล่าวสอดคล้องกบัหลกัการของสัญญาระหว่างธนาคารนครหลวงไทย 
ธนาคารศรีนครและบบส.สุขมุวทิ รวมทงัขอ้ตกลงทีใหไ้วโ้ดยกองทุนฟืนฟูฯ  

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทงัในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) 
ที บบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพือพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและ
ขอรับชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบีย ซึงส่วนใหญ่มีประเด็นทีตอ้งหาขอ้ยุติในเรืองการพิสูจน์สิทธิ
เรียกร้อง  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 รายการทีบบส. สุขุมวิท อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 370
ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 28 ลา้นบาท ซึงได้
ตงัสํารองเผือความเสียหายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “ประมาณการหนีสิน” ในงบแสดงฐานะการเงินเต็ม
จาํนวนแลว้ และ (ii) รายการทีเกียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 342 ลา้นบาท ซึงหากมีความ
เสียหายเกิดขึนธนาคารธนชาตจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะ
อยูภ่ายใตว้งเงินซึงกองทุนฟืนฟูฯไดต้งัวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนนีไวป้ระมาณ 258 ลา้นบาท 
นอกจากนี บบส.สุขุมวิท อยู่ระหว่างเจรจาให้ธนาคารธนชาตชาํระดอกเบียจากการโอนกลบัหรือขอ
ปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ 

ค)   คดีความฟ้องร้องทีเกียวเนืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร
จาํนวนประมาณ 11,280 ลา้นบาท ตามทีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหนึงของหนีสินทีอาจจะเกิดขึนใน          
ภายหนา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 47 

ง) ภาระตามหนงัสือคาํประกนัทียงัคงคา้ง 

กองทุนฟืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากใน
นามกองทุนฟืนฟูฯเพือเป็นแหล่งเงินทีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายที
เกิดขึนจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเงือนไขทีตกลงสําหรับ
ประเด็นคงคา้งตามทีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมี
บญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟืนฟูฯเพือเป็นแหล่งเงินทีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือ
ประมาณ 791 ลา้นบาท นอกจากนัน ได้มีขอ้ตกลงชดเชยความเสียหายเพิมเติมหากธนาคารธนชาตมี
ความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามทีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี ซึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 9,965 ลา้นบาท 

อยา่งไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขมุวทิไดมี้การร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยติุร่วมกนัในหลกัการ
สาํหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทงันี ดว้ยขอ้ยติุในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดวา่จะไม่มี
ผลเสียหายในจาํนวนทีมีสาระสาํคญัทีอาจเกิดขึนนอกเหนือไปจากทีไดมี้การกนัสํารองไวใ้นบญัชีแลว้ 
และ/หรือส่วนทีกองทุนฟืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
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46.6 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 
 จากการทีธนาคารนครหลวงไทยขายหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย์ นครหลวงไทย ออกไปในเดือน

สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผูกพนัทีตอ้งชดใช้ค่าเสียหายจากคดีทียงัคงคา้งอยู่และ
รวมถึงคดีฟ้องร้องทีอาจเกิดขึนในอนาคตจากการทีบริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทยติดตามทวงถามหนี
หรือฟ้องร้องลูกหนีอนัเนืองมาจากมูลหนีทีเกิดก่อนวนัขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป ทงันี ธนาคาร  
นครหลวงไทยจะรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายก็ต่อเมือผูซื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้
หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อมทงัหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทยภายใน 3 ปีนบัแต่วนัโอนหุ้น
ทีเสนอขาย ภาระผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทยดงักล่าวไดมี้การโอนมายงัธนาคารธนชาต ณ วนั
ควบรวมกิจการ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเชือมนัวา่จะไม่เกิดความเสียหายจากกรณี
ดงักล่าว 

47. คดีฟ้องร้อง 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

เป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,667 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 624 ลา้นบาท) ซึงผลของคดียงัไม่
เป็นทีสินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตงัสํารองหนีสินทีอาจเกิดขึนไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนทีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชือมนัวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึน
จึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหนีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหนึงในงบการเงินรวมจาํนวน 
22,446 ล้านบาท เป็นคดีทีธนาคารนครหลวงไทยถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจาํเลยหรือเป็นจาํเลยร่วม          
กบับุคคลอืนทงัคดีของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรง หรือคดีทีผูกพนัจากการรับโอนกิจการจาก
ธนาคารศรีนครเดิม โดยแบ่งเป็น (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 11,166 ลา้นบาท (ส่วนหนึง
ของคดีดงักล่าวเป็นคดีละเมิดรายหนึงทุนทรัพย์ 8,594 ล้านบาท แต่มูลความเสียหายเพียง 202 
ล้านบาท ปัจจุบนั ศาลชันต้นได้พิพากษายกฟ้องแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดงันัน 
คงเหลือเป็นคดีทีเกียวขอ้งกบัธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงหลงัหกัคดีละเมิดดงักล่าวเพียง 2,572 ลา้นบาท) 
และ (ii) ส่วนทีเหลือจาํนวน 11,280 ลา้นบาท เป็นคดีทีเกียวพนัมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับ
โอนกิจการธนาคารศรีนคร ซึงธนาคารนครหลวงไทยมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามทีเกิดขึนจริง
หากเป็นไปตามเงือนไขทีตกลงกับกองทุนฟืนฟูฯ (ส่วนหนึงของคดีดังกล่าวเป็นคดีทีมีทุนทรัพย์
จาํนวน 9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหนีทีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหนีรายดงักล่าวไปให้ บบส. 
สุขมุวทิแลว้ ตงัแต่ก่อนโอนกิจการให้ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจึงเห็นวา่เป็นการฟ้อง
ผิดตวัและไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารนครหลวงไทย) โดยธนาคารนครหลวงไทยได้เคยตงั
สาํรองหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในส่วนของรายการคดีตาม (i) ขา้งตน้ ตามส่วนทีธนาคารนครหลวงไทย
ตอ้งรับผิดชอบและมีคาํพิพากษาของศาลชนัตน้แลว้จาํนวน 62  ลา้นบาท ส่วนทีเหลือฝ่ายบริหารของ
ธนาคารนครหลวงไทยไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายทีเป็นสาระสําคญัในอนาคตจึงไม่ได้มีการตงัภาระ
หนีสินไว ้อยา่งไรก็ตาม หนีสินทีอาจเกิดขึนทงัจาํนวนและรวมถึงสํารองหนีสินดงักล่าวไดถู้กโอนจาก
ธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต ณ วนัรับโอนกิจการ 
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นอกจากนี มีกรณีทีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกใหใ้ชเ้งินจากการทีมีผูก้ระทาํผดิในการปลอมและใช้
เอกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ           
ร้องทุกขเ์พือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย 
และเห็นวา่ธนาคารนครหลวงไทยจะไม่เกิดภาระหนีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 

48. หนังสือคําประกนัธนาคาร 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยจาํนวนเงินประมาณ 24 ลา้นบาท เพือคาํประกนัการใช้ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 
ลา้นบาท) 

49. เครืองมือทางการเงิน 

เครืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ทีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหนึงและหนีสินทาง 
การเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึงเพิมขึน 

49.1 ความเสียงจากการให้สินเชือ 

ความเสียงจากการให้สินเชือ คือ ความเสียงทีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหาย           
อนัสืบเนืองมาจากการทีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัทีระบุ
ไวใ้นเครืองมือทางการเงินได ้มูลค่าสูงสุดของความเสียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเครืองมือทางการเงิน
หกัดว้ยสํารองเผือขาดทุนตามทีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเสียงของภาระผกูพนัจาก
การอาวลั คาํประกนัการกูย้มื และคาํประกนัอืน ๆ และรวมถึงสัญญาตราสารอนุพนัธ์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสียงในขันตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชือ          
การวิเคราะห์ความเสียง การวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหนี และการสอบทานสินเชือ เพือ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชือเพือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเชือทีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

49.2 ความเสียงจากการเปลยีนแปลงของราคาตลาด 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสียงทีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไดรั้บ
ความเสียหายอันสืบเนืองมาจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนและราคาของ
หลกัทรัพย ์ซึงส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ดงันนัความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเสียงหลกัคือความเสียง
ดา้นอตัราดอกเบีย ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน และความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน 
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ก) ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินจะเปลียนแปลงไป
เนืองจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหนีสินทีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบียทีแตกต่าง
กนัให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบียในตลาด เพือให้ได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสม
ภายใตค้วามเสียงทียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและ
อตัราดอกเบีย 

สินทรัพย์/หนีสินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบีย ณ วันที  31 ธันวาคม  2554 และ           
2553 มีดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 16,006 16,006 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 23,022 32,178 8,146 63,346 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 1,536 1,536 
เงินลงทุน 1,658 138,044 12,291 151,993 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1,673 1,673 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (1) 315,064 321,952 248 637,264 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 858 858 
สินทรัพยอื์น -  ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - - 25 25 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 174,373 255,804 5,688 435,865 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7,420 51,274 1,457 60,151 
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 2,131 2,131 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,886 2,886 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - 262,653 - 262,653 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 851 851 
หนีสินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 306 306 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือที
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 15,298 15,298 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,176 77,560 6,496 85,232 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 3,117 3,117 
เงินลงทุน 7,613 124,310 12,503 144,426 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 2,239 2,239 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (1) 255,679 353,820 345 609,844 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 2,007 2,007 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - - 391 391 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 185,103 341,358 5,921 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7,149 31,424 1,972 40,545 
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 3,127 3,127 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 941 941 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 3,996 180,699 22 184,717 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 4,054 4,054 
หนีสินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 98 98 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือที
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 57 - 19 76 
เงินลงทุน 929 4,183 427 5,539 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 31,614 31,614 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (1) 1,110 214 13 1,337 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 1 1 
หนีสินทางการเงิน     
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - 12,000 - 12,000 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือที
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 46 - 43 89 
เงินลงทุน 1,002 5,927 526 7,455 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 31,639 31,639 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (1) 1,113 395 37 1,545 
หนีสินทางการเงิน     
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - 13,500 - 13,500 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 604 604 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือที
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงที มีวนัทีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แลว้แต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
 เมือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนาํหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและ              
ตลาดเงิน - 29,523 2,655 - - 32,178 1.27 - 2.49 

เงินลงทุน - 16,909 46,452 57,902 16,781 138,044 3.19 - 5.01 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (ก่อนหกั 3,845 22,242 15,442 212,310 68,113 321,952 8.10 - 9.82 
กาํไรจากการโอนขายระหวา่งกนั        

หนีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 89 169,398 77,913 8,404 - 255,804 3.12 
รายการระหวา่งธนาคารและ              
ตลาดเงิน 13,458 32,220 5,379 217 - 51,274 2.16 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 999 133,517 99,416 28,700 21 262,653 3.99 - 4.75 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ 
เมือ        

ทวงถาม 
0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉลีย      
ถ่วงนาํหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและ             
ตลาดเงิน 147 76,912 501 - - 77,560 1.75 - 2.21 

เงินลงทุน - 26,746 27,245 47,320 22,999 124,310 1.74 - 4.56 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (ก่อนหกั 7,257 48,148 40,785 198,504 59,126 353,820 5.48 - 7.60 
 กาํไรจากการโอนขายระหวา่งกนั)        
หนีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 53 193,903 125,714 21,688 - 341,358 1.65 - 1.98 
รายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงิน 7,232 19,710 3,076 1,406 - 31,424 1.52 - 1.55 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 1 109,246 36,234 35,185 33 180,699 2.66 - 4.59 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
 เมือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนาํหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - 520 3,636 27 - 4,183 7.90 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 214 - - - - 214 8.67 
หนีสินทางการเงิน        
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - - - 12,000 - 12,000 4.51 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
 เมือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนาํหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - 1,973 3,944 10 - 5,927 5.21 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 285 15 95 - - 395 8.18 
หนีสินทางการเงิน        
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - - 1,500 12,000 - 13,500 4.59 
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นอกจากนี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์/หนีสินทางการเงินทีก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย          
ยอดคงเหลือถัวเฉลียทีคาํนวณโดยถวัเฉลียจากยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพย์และหนีสิน
ทางการเงินและอตัราเฉลียของดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 

 
ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉลีย 
ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉลีย 
 ถวัเฉลีย ดอกเบีย (ร้อยละ) ถวัเฉลีย ดอกเบีย (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงินทีก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,322 2,237 3.43 78,136 1,057 1.65 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 5,773 86 1.49 6,118 90 1.84 
เงินลงทุนในตราสารหนี 136,917 4,143 3.03 139,696 3,666 2.93 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี/การใหเ้ช่าซือและ    
สัญญาเช่าการเงิน 668,147 37,953 5.72 539,588 30,214 6.24 
หนีสินทางการเงินทีก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
เงินรับฝาก 447,692 10,924 2.44 538,339 7,867 1.67 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  56,784 1,288 2.27 47,274 511 1.25 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 224,707 7,892 3.51 141,955 3,620 2.71 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 

 
ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉลีย 
ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉลีย 
 ถวัเฉลีย ดอกเบีย (ร้อยละ) ถวัเฉลีย ดอกเบีย (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงินทีก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 138 2 1.36 364 5 1.46 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 48 3 5.38 27 2 5.27 
เงินลงทุนในตราสารหนี 6,063 350 5.77 12,024 336 2.80 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี/การใหเ้ช่าซือและ    
สัญญาเช่าการเงิน 1,038 78 7.57 1,770 83 4.68 
หนีสินทางการเงินทีก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1 - 1.52 2 - 0.67 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 13,269 613 4.60 15,845 704 4.43 
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ข) ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน  

ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน อนัอาจ
มีผลใหมู้ลค่าของตราสารทางการเงินเปลียนแปลงไป หรือทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได ้หรือมูลค่า
ของสินทรัพยห์รือหนีสินทางการเงิน  

เนืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีธุรกรรมทีเกียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาํให้มีความเสียง
จากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการ
ป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และ
ดาํเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเสียง ซึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯและของบริษทัย่อย
ภายใตเ้กณฑที์กาํหนดโดย ธปท.อยา่งเคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 618 396 292 - 383 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14,987 119 128 - 498 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 - - - - 
เงินลงทุน 11,192 599 3,036 549 12,365 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 13,186 234 486 - 101 
สินทรัพยอื์น  458 1 17 - 49 
รวมสินทรัพย ์ 40,446 1,349 3,959 549 13,396 
เงินรับฝาก 104 21 1 - 117 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,602 - - - - 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 13 - - - - 
รวมหนีสิน 8,719 21 1 - 117 
สุทธิ 31,727 1,328 3,958 549 13,279 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคาํประกนัการกูย้มืเงิน 920 - 310 - - 
ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด 368 34 118 - 5 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,376 100 91 - 22 
ภาระผกูพนัอืน ๆ 984 48 1 - 27 



250          รายงานประจำป 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2553 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 234 213 119 1 191 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,312 119 151 33 427 
เงินลงทุน 14,724 571 1,376 4,799 37 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 11,350 289 30 - 54 
สินทรัพยอื์น  306 8 9 22 9 
รวมสินทรัพย ์ 29,926 1,200 1,685 4,855 718 
เงินรับฝาก 185 72 2 - 143 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,119 24 - - - 
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม                 - - 1 - - 
หนีสินอืน 1,763 - 9 - - 
รวมหนีสิน 10,067 96 12 - 143 
สุทธิ 19,859 1,104 1,673 4,855 575 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคาํประกนัการกูย้มืเงิน 36 22 - - - 
ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด 305 29 56 - 32 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,134 112 103 - 28 
ภาระผกูพนัอืน ๆ 4,506 25 - - 19 
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นอกจากนี บริษทัยอ่ยยงัมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่าง
สกุลเงิน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและสัญญาอนุพนัธ์อืนทีตอ้งจ่ายหรือรับชาํระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศทีบริษทัยอ่ยไดท้าํเพือการคา้และเพือป้องกนัความเสียง (บญัชีเพือการธนาคาร) ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปลียน       
     -  สัญญาซือ 32,441 1,002 386 - 552 
     -  สัญญาขาย 52,246 1,757 1,509 - 12,295 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน      
     -  สัญญาซือ 1,347 - - - - 
     -  สัญญาขาย 11,235 615 2,835 548 1,610 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย      
     -  สัญญาซือ 1,453 - - - - 
     -  สัญญาขาย 1,453 - - - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปลียน       
     -  สัญญาซือ 23,624 145 194 - 404 
     -  สัญญาขาย 30,779 754 721 - 1,090 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน      
     -  สัญญาซือ 6,874 - - - - 
     -  สัญญาขาย 21,091 599 1,187 4,786 - 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย      
     -  สัญญาซือ 916 - - - - 
     -  สัญญาขาย 916 - - - - 
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ค) ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของ
ราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึงอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสียงดา้นตลาด โดยมีการกาํหนดระดบัเพดาน   
ความเสียง (Limit) ในการทาํธุรกรรมเพือควบคุมความเสียงให้อยูใ่นระดบัทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับ
ได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสียง (Risk Control Unit) 
ซึงแยกออกจากหน่วยงานทีทาํธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานทีบนัทึกรายการ (Back Office) 
ทาํหนา้ทีควบคุมความเสียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหาร
ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือบริหารความเสียงไดท้นัท่วงที โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน 

49.3 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ไดเ้มือครบกาํหนด เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินได้
เพียงพอตามความตอ้งการในเวลาทีเหมาะสม ซึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง โดยจดัให้มีโครงสร้าง          
แหล่งเงินทุนระยะสันและระยะยาวทีเหมาะสม นอกจากนี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการดาํรง
สภาพคล่อง เพือให้มนัใจวา่มีฐานะสภาพคล่องทีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดย
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย 
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 วนัทีทีครบกาํหนดของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 มีดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 

รายการ เมือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 16,006 - - - 16,006 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1) 8,399 54,827 120 - 63,346 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,536 - - 1,536 
เงินลงทุน 1,646 69,596 68,951 11,800 151,993 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 1,673 1,673 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (2) 49,578 193,203 394,483 - 637,264 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                  
ตราสารอนุพนัธ์ - 858 - - 858 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 25 - - 25 
หนีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 176,458 249,818 9,589 - 435,865 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  21,081 35,306 3,764 - 60,151 
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 2,131 - - - 2,131 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - 2,886 - - 2,886 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 999 217,446 40,714 3,494 262,653 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตราสารอนุพนัธ์ - 851 - - 851 
หนีสินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 306 - - 306 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตวัเงิน 1 342 43 - 386 
การคาํประกนัการกูย้มืเงิน - 1,230 - - 1,230 
ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงั                 
ไม่ครบกาํหนด 624 481 - - 1,105 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 86 2,540 - - 2,626 
ภาระผกูพนัอืน 41,733 6,138 2,080 3 49,954 
(1)  ยอดคงเหลือของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเมือทวงถามรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีผิดนัดชาํระหนี 

(2)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีเมือทวงถามรวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้รายได้  



254          รายงานประจำป 2554 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2553 

รายการ เมือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 15,298 - - - 15,298 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1) 7,429 77,682 121 - 85,232 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 3,117 - - 3,117 
เงินลงทุน 1,773 51,949 83,986 6,718 144,426 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 2,239 2,239 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (2) 65,207 183,423 361,214 - 609,844 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                  
ตราสารอนุพนัธ์ - 2,007 - - 2,007 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 391 - - 391 
หนีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 188,545 318,006 25,831 - 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  16,162 22,917 1,466 - 40,545 
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 3,127 - - - 3,127 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - 941 - - 941 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 11 136,308 44,904 3,494 184,717 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตราสารอนุพนัธ์ - 4,054 - - 4,054 
หนีสินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 98 - - 98 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตวัเงิน 13 585 56 - 654 
การคาํประกนัการกูย้มืเงิน 354 57 11 - 422 
ภาระตามตวัแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงั                 
ไม่ครบกาํหนด 156 415 - - 571 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 156 2,280 20 - 2,456 
ภาระผกูพนัอืน 56,107 9,407 2,513 1,948 69,975 
(1)  ยอดคงเหลือของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเมือทวงถามรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีผิดนัดชาํระหนี 

(2)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีเมือทวงถามรวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 

รายการ เมือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  76 - - - 76 
เงินลงทุน 929 527 20 4,063 5,539 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - - 31,614 31,614 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี(1) 1,332 - 5 - 1,337 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตราสารอนุพนัธ์ - 1 - - 1 
หนีสินทางการเงิน       
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - - 12,000 - 12,000 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอืน 1 - - - 1 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีเมือทวงถามรวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้รายได้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 

รายการ เมือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  69 20 - - 89 
เงินลงทุน 1,002 2,291 - 4,162 7,455 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - - 31,639 31,639 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี(1) 1,437 102 6 - 1,545 
หนีสินทางการเงิน       
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื - 1,500 12,000 - 13,500 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ                      
ตราสารอนุพนัธ์ - 604 - - 604 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอืน 1 - - - 1 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีเมือทวงถามรวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้รายได้ 
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49.4  มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์นัในขณะทีทงัสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ ดงันี 

ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

 ในการกาํหนดราคายุติธรรมขึนอยู่กบัลกัษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินส่วนใหญ่ถือตามจาํนวนเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ซึงรวมถึง เงินสด รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ ลูกหนีสํานกั
หกับญัชี และเงินใหสิ้นเชือ ซึงจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเนืองจากมูลค่าตราสารทางการเงินส่วน
ใหญ่จะขึนอยูก่บัอตัราดอกเบียในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขและระยะเวลาทีเป็นมาตรฐาน
ซึงซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องจะใชร้าคาตลาดเป็นราคายติุธรรม เช่น เงินลงทุน เป็นตน้ 

ข) หนีสินทางการเงิน 

 หนีสินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสาร
อนุพนัธ์ และเจ้าหนีสํานักหักบญัชี ซึงมีราคายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบญัชีเนืองจากเหตุผล
เดียวกบัทีระบุไวส้าํหรับสินทรัพยท์างการเงินขา้งตน้ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554  และ 2553 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินของ           
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด 16,006 16,006 15,298 15,298 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 63,232 63,232 85,105 85,105 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,536 1,536 3,117 3,117 
เงินลงทุน 152,511 153,955 145,376 145,932 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,673 1,673 2,239 2,239 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 610,798 610,798 582,643 582,643 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 858 858 2,007 2,007 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 25 25 391 391 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 435,865 435,865 532,382 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 60,151 60,151 40,545 40,545 
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 2,131 2,131 3,127 3,127 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,886 2,886 941 941 
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 262,653 262,653 184,717 184,717 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 851 851 4,054 4,054 
หนีสินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 306 306 98 98 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 76 76 89 89 
เงินลงทุน 5,657 5,646 7,526 7,339 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 31,598 31,598 31,623 31,623 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 1,087 1,087 1,049 1,049 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1 1 - - 
หนีสินทางการเงิน     
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 12,000 12,000 13,500 13,500 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 604 604 

49.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียงของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย และเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซึงตราสารอนุพนัธ์เหล่านีไดแ้ก่ สัญญา
อตัราแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน และสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 
สัญญาซือขายทองคาํล่วงหนา้ เป็นตน้  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสียงดา้นตราสารอนุพนัธ์ โดยกาํหนดนโยบาย
และวงเงินทีเกียวขอ้งกบัความเสียงให้มีขนัตอนการรายงานความเสียงต่าง ๆ เพือควบคุมธุรกรรมดา้น
อนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมความเสียงด้านการผิดนัดชําระทีเกียวข้องกับ
อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเชือทีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไป
เช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเชืออนัทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมระดบัความเสียงที
สามารถรับได ้

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทีทาํ
ขึนเพือการคา้และเพือป้องกนัความเสียง (บญัชีเพือการธนาคาร) ซึงจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดของ
สัญญาดงันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม 
สัญญาอตัราแลกเปลียน       

- สัญญาซือ 34,382 - 34,382 24,367 - 24,367 
- สัญญาขาย 67,807 - 67,807 33,344 - 33,344 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย             
ต่างสกุลเงิน 

      

- สัญญาซือ 824 523 1,347 6,393 481 6,874 
- สัญญาขาย 9,598 7,245 16,843 14,574 13,089 27,663 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย       

- จ่ายอตัราดอกเบียคงที 2,692 3,953 6,645 500 15,480 15,980 
- จ่ายอตัราดอกเบียลอยตวั 325 2,954 3,279 - 3,359 3,359 
- รับอตัราดอกเบียคงที 325 2,954 3,279 - 3,359 3,359 
- รับอตัราดอกเบียลอยตวั 2,692 3,953 6,645 500 15,480 15,980 
สัญญาฟิวเจอร์สทองคาํ       

- สัญญาขาย 641 - 641 - - - 
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50. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน  ณ  วันที          
31 ธันวาคม 2553 และสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัใหม่เพือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในปีปัจจุบนั ซึงเป็นไปตามประกาศของธปท. ทีออกใหม่ โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือ
ส่วนของเจา้ของ  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามทีจดั

ประเภทใหม่ 
ตามทีเคย
รายงานไว ้

ตามทีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามทีเคย
รายงานไว ้

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 391 - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,117 - - - 
เงินลงทุนสุทธิ 144,993 142,929 7,526 7,344 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12,856 11,970 2,056 2,056 
ค่าความนิยม 13,671 16,620 - - 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - 3,117 - - 
สินทรัพยอื์นสุทธิ 4,506 4,115 43 43 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 98 - - 
หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - 941 - - 
ประมาณการหนีสิน 822 781 194 11 
หนีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 941 - - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 2,404 - 1 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 3,070 - 26 
เงินสาํรองประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ - 1,881 - - 
หนีสินอืน 15,314 7,901 153 126 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามทีจดั

ประเภทใหม่ 
ตามทีเคย
รายงานไว ้

ตามทีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามทีเคย
รายงานไว ้

รายไดด้อกเบีย 35,027 - 426 - 
รายไดด้อกเบียและเงินปันผล - 35,252 - 1,402 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 11,998 10,083 704 701 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 3,402 3,625 50 50 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 520 239 2 2 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรต                     

เงินตราต่างประเทศ 571 - - - 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 523 895 2,339 2,311 
ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 1,329 - - 
กาํไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 376 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพย์

อืน 664 680 413 413 
กาํไรจากการรับชาํระ/ขายหนี - 299 - 29 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 3,029 1,421 404 375 
รายไดเ้งินปันผล 492 - 976 - 
เงินนาํส่งเขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก - 1,915 - - 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 3,092 3,346 105 106 
ค่าใชจ่้ายอืน 4,740 4,769 156 158 
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,653 - 70 - 
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ - 1,689 - 98 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี - 131 - - 

51. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทใีนงบการเงิน 

เมือวนัที 20  กุมภาพนัธ์ 2555 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั 
ประจาํปีของบริษทัฯ เพือพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจาก             
ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลงัของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 894             
ลา้นบาท  

52. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2555 
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