




3รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

ความมุ�งมั่นทางกลยุทธ� 6 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ ป� 2556 
 
 1. เรามีความมุงมั่นที่จะใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร ดวยคุณภาพท่ีดีเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุม  
 2. เรามีความมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกคา โดยเนนการลงทุนทางดานบุคลากร เพิ่มความรูความสามารถ  
  และพัฒนาทักษะการเปนผูนำ รวมถึงพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน 
 3. เรามีความมุงม่ันที่จะดำรงความเปนท่ีหนึ่งในตลาดสินเช่ือรถยนตและขยายธุรกิจในตลาดสินเช่ือรถมือสองและธุรกิจรถแลกเงิน  
 4. เรามุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาเงินฝากเพ่ือสรางสภาพคลองใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต  
 5. เรามุงมั่นที่จะขยายและเพิ่มสวนแบงการตลาดธุรกิจสินเช่ือในกลุมลูกคาเปาหมาย 
 6. เรามีความมุงมั่นที่จะเพิ่มปริมาณและสัดสวนรายไดทางดานคาธรรมเนียมใหอยู ในระดับเดียวกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  
  ธนาคารพาณิชย 
 
 
วิสัยทัศน� 
 
 การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศทางดานการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ   
 เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของกลุมลูกคาเปาหมาย ภายใตความรวมมือและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
 ของทุกหนวยงาน 
 
 
หลักการท่ียึดมั่น 
 
 1. ยึดมั่นในการมีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่โดยรูจักหนาที่ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่ 
 3. ยึดมั่นในการมุงมั่นผสานการทำงานรวมกันภายใตการเสริมสรางพลังจากการเก้ือหนุนซึ่งกันและกันของกลุมธนชาต 
 
 
 



2           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ข�อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี หรือสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 2555 2554 2553 2552 2551
 ผลการดำเนินงาน (ล�านบาท) 

รายไดดอกเบี้ย    49,999   44,258   35,027   22,112  21,413 
คาใชจายดอกเบี้ย    25,765   19,943   11,998   7,964  10,329  
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ   24,234   24,315   23,029   14,148  11,084 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย    13,458   10,610   10,117   8,156  5,098 
รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ(1)   37,692   34,925   33,146   22,304  16,182 
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ   22,578   20,940   16,347   9,291  8,247 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา   2,900   2,077   1,653   2,849  3,593 
กำไรสำหรับป 9,751   8,772   10,302   7,175  3,342 
 กำไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ  5,482   5,002   5,639   5,109  2,768 
 กำไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 4,269   3,770   4,663   2,066  574 

 อัตราส�วนผลการดำเนินงาน 

กำไรตอหุนพื้นฐาน (บาท)  4.29  3.91 4.41 3.99 2.08 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย (ROAA) (รอยละ)  1.04  1.00 1.41 1.77 0.93 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) (รอยละ)  13.60  13.66 16.46 17.27 10.49 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย(3) (Interest Spread) (รอยละ)  2.46  2.76 3.15 3.30 2.88 
อัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอ   
 รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ(4) 

 (Cost to Income Ratio) (รอยละ)  59.90  59.96 49.32 41.66 50.96 

 ข�อมูลเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงิน (ล�านบาท) 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้    755,330   637,104   609,646   289,113  278,566
สินทรัพยรวม   1,023,912   895,157   882,757   459,965  394,090
เงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม   782,927   698,518   717,100   363,176  335,193
หนี้สินรวม   940,122   819,476   811,038   412,558  361,729
สวนของเจาของ(2)   42,772   38,259   36,092   33,323  26,592 

เงินให�สินเช่ือ และเงินฝากรวมตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม ส�วนต�างอัตราดอกเบี้ย 

800,000 

 

 

600,000 

 

 

400,000 

 

 

200,000 

 

 

0 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

0.00 
 2551 2552 2553 2554 2555 

(ป) 

หมายเหตุ ในป 2555 การนำเสนองบการเงินไดมีการปรับปรุงใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย   
 สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลด้ิงที่เปน  
 บริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการปรับปรุง  
 งบการเงินตามรูปแบบงบการเงินแบบใหมเพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบในรายงานประจำป สำหรับรายการ  
 ปรับปรุงมีดังนี้     

(ลานบาท) (รอยละ) 

1.  สำหรับป 2553 - 2555 รายไดดอกเบี้ยไมรวมรายไดเงินปนผล     
2. คาใชจายดอกเบี้ยรวมคาใชจายเงินนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก      
3. รายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมคาธรรมเนียมและบริการจาย และคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต      
4. คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ไมรวมคาธรรมเนียมและบริการจาย คาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต   
 และคาใชจายเงินนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก 
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งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี หรือสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2555 2554 2553 2552 2551
 คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน 

เงนิใหสนิเช่ือตอเงนิฝากรวมตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูยมื (รอยละ)  96.48   91.21   85.02   79.61   83.11   
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL-Gross)  
 ตอเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ)  4.32   5.94   6.00   3.52   3.86     
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (NPL-Net)  
 ตอเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ)  2.17   2.84   2.71   0.95   1.24  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอ    
 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (รอยละ)  73.19   68.38   69.73   86.64   81.10  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอ      
 คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย (รอยละ)  124.12  107.01 113.14 107.36 106.81 
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (ลานบาท)   34,307   40,188   39,663   12,046  12,265   

 ความเพียงพอของเงินกองทุน  
 (ตามหลักเกณฑ�การกำกับแบบรวมกลุ�มของ ธปท. ) 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (รอยละ)   7.50   8.48   10.44   14.01  12.39 
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งส้ิน (รอยละ)  12.07  12.53   13.08   18.00  13.93 
สินทรัพยเสี่ยง   750,120   679,718   618,584   261,467   240,353    

 ข�อมูลเก่ียวกับหุ�นสามัญ 

ราคาหุน(5) (บาท)       
 - ราคาสูงสุด 41.75 38.00 42.25 23.90 18.20  
 - ราคาต่ำสุด 24.60 23.50 18.10 6.80 4.84  
 - ราคาปด  37.75 26.00 36.00 22.10 7.05  
มูลคาตลาด (Market Capitalization) (ลานบาท)  48,238  34,662  47,993   29,462   9,399  

 จำนวนหุ�นสามัญคงเหลือ (ล�านหุ�น)      

จำนวนเฉลี่ย    1,278   1,278   1,278   1,280  1,333 
ณ สิ้นป     1,278   1,278   1,278   1,278  1,317 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)   33.47   29.94   28.24   26.08   20.19   
เงินปนผลตอหุน(6) (บาท)   0.50   1.20   1.20   0.95   0.90        

 ข�อมูลอ่ืน      

พนักงาน   15,840  16,380   16,932   9,464  9,638   

อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวมเฉลี่ย (ROAA) และ 
อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�นเฉล่ีย (ROAE) 

กำไรส�วนที่เป�นของบริษัทใหญ� 
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คำนิยามและสูตรการคำนวณ (1) รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ = รายไดดอกเบี้ยสุทธิ + รายไดที่มิใชดอกเบี้ย    
 (2) ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย/สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม    
 (3) สวนตางอัตราดอกเบี้ย = อัตราผลตอบแทน - ตนทุนทางการเงิน    
  อัตราผลตอบแทน = รายไดดอกเบี้ย/สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย     
       สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได ไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย     
  เงินลงทุนสุทธิ และเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้    

(ลานบาท) ROAE 
(รอยละ) 

ROAA 
(รอยละ) 

 ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบี้ย/หนี้สินที่กอใหเกดิคาใชจายเฉลี่ย    
   หนี้สินที่กอใหเกิดคาใชจาย ไดแก เงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย  
 และตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม    
(4) อัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิ = คาใชจายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 
 /รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ     
(5)  กระดานในประเทศ/ราคาหุนสูงสุด - ต่ำสุดเปนราคาระหวางป    
(6)  เงินปนผลตอหุนสำหรับป 2555 เปนอัตราท่ีจายระหวางกาล    
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อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวมเฉลี่ย (ROAA) 
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 ณ สิ้นป 2555 กลุมธนชาตมีทรัพยสินรวมทั้งสิ้น 1,023,912 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 128,755 ลานบาท สินเชื่อขยายตัว

รอยละ 18.56 เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการขยายตัวของ

สินเช่ือเชาซื้อที่รอยละ 38.57 การขยายตัวของสินเช่ือสงผลใหรายได

ดอกเบี้ยสุทธิใกลเคียงกับปกอนแมวาสวนตางอัตราดอกเบ้ียปรับตัว

ลดลงก็ตาม โดยธนาคารธนชาตยังคงตองแบกรับภาระจากหน้ี  

ที่ไมกอใหเกดิรายไดและทรพัยสนิรอการขายท่ีอยูในระดบัทีค่อนขางสงู 

ซึ่งยังตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการแกไข และถึงแมวาการโอน

กิจการจากธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตจะลุลวง  

ไปดวยดีตั้งแตปลายป 2554 และตลอดป 2555 ธนาคารธนชาต  

ไดดำเนินการพัฒนาบุคลากร ระเบียบงาน และระบบงานตาง ๆ  

ไดตามแผนที่วางไว แตยังจะตองดำเนินการอยางตอเนื่องไปอีก  

ระยะหน่ึงจึงจะไดรับผลประโยชนจากการควบรวมกิจการอยางเต็มที่

ตามที่คาดหวังไว 

 

 ในชวงปลายป 2555 ธนาคารธนชาตไดตกลงเขาทำสัญญา

เพือ่การขายหุนทัง้หมดของบรษิทั ธนชาตประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน) 

(ธนชาตประกันชีวติ) ใหแกบรษิทั พรเูดน็เชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมธรุกิจประกันชวีติ

ชั้นนำในประเทศอังกฤษที่มีประสบการณอันยาวนานและประกอบ

ธุรกิจในหลายประเทศ และมีขอตกลงรวมกันในการเปนพันธมิตรทาง

ธุรกิจและบริการดานประกันชีวิตตอไป โดยการซื้อขายหุนจะเกิดขึ้น

หลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งคาดวานาจะไดรับคำตอบที่

ชดัเจนจาก คปภ. ภายในเดอืนเมษายน 2556 และหากการซ้ือขายลลุวง

ไปไดตามแผน ถึงแมวาจะทำใหธนาคารธนชาตขาดรายไดจากกำไร

ในอนาคตของธนชาตประกันชีวิต แตคาดวาธนาคารธนชาตจะได

ประโยชนมากกวาจากเงินที่ไดจากการขาย และจากผลประโยชน  

ที่จะไดในอนาคตจากการรวมมือกับพรูเด็นเชียลในการเสนอบริการ  

ที่ดีและหลากหลายดานประกันชีวิตใหกับลูกคาของธนาคารธนชาต 

สารจากประธานกรรมการ 
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 สำหรับผลประกอบการนั้น ป 2555 ธนาคารธนชาตและ

บริษัทยอย มีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 8,221 ลานบาท   

สงผลใหกลุมธนชาตมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 

ลานบาท โดยมีกำไรสวนที่เปนของบริษัทฯ จำนวน 5,482 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอน 480 ลานบาท หรือรอยละ 9.60 

 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ใหความสำคัญอยางมาก  

ในการบริหารใหบรษิทัฯ มคีวามมัน่คงในฐานะการเงินและมสีภาพคลอง

และศกัยภาพทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการขยายตวัทางดานธุรกจิ

ของกลุมธนชาต และการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในระดับที่  

พอสมควรอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมุงม่ันปฏิบัติหนาที่ในการกำกับ

ดูแลกิจการบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาตอยางเต็มที่ในทุกดาน 

ทั้งการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการดูแลผูมี  

สวนไดเสียอยางเหมาะสม ที่สำคัญยังคงเจตนารมณในการเปน

องคกรแหงธรรมาภิบาล โดยใหความสำคัญกับการกำหนด  

นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจน

กระบวนการสรางเสริมจิตสำนึกการกำกับดูแลกิจการที่ดีแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของกลุมธนชาต นอกจากน้ี ยังสนับสนุน  

การดำเนินกจิกรรมทางสังคมในดานตาง ๆ ของกลุมธนชาตตลอดมา 

 

 ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกคา ผูถือหุน และ  

ผูมีอุปการคุณทุกฝายที่สนับสนุนกลุมธนชาตดวยความไววางใจ  

เสมอมา และขอบคุณผูบริหารและพนักงานที่ทุมเทปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มที่มาโดยตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (นายบันเทิง ตันติวิท) 

  ประธานกรรมการ  

  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
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 ในป 2555 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริม่ดขีึน้และมีการขยายตวั  
อยางตอเนื่อง โดยผูประกอบการเริ่มทยอยฟนตัวหลังจากภาวะ  
น้ำทวมในปที่ผานมา แตยังคงเผชิญปญหาความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการสงออก ตนทุน
วัตถุดิบที่สูงข้ึนตามราคาน้ำมันที่พุงข้ึนกดดันตอภาวะเงินเฟอ    
อีกทั้งสภาวะความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะวิกฤต  
หนี้สาธารณะกลุมยูโรโซน และการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจจีน 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดคงดอกเบี้ย
นโยบายไวทีร่อยละ 3.00 ตอปตัง้แตตนป และมาลดเหลือรอยละ 2.75 
ตอปในชวงไตรมาสสุดทาย เพ่ือสงเสรมิการฟนตวัของเศรษฐกิจไทย 
 
 ในขณะที่ธนาคารพาณิชยไทยยังคงเจอแรงกดดันของ
มาตรการเพ่ิมคาใชจายคาธรรมเนียมนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน และสถาบันคุมครองเงินฝากรอยละ 0.47 ของ
ฐานเงินรับฝากจากประชาชน อยางไรก็ดี การที่กระทรวงการคลังได
มีการขยายระยะเวลาคุมครองเงินฝากที่จำนวน 50 ลานบาท ออกไป
จนถึงป 2558 สงผลดีตอความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงินตอธนาคาร
พาณิชย เมื่อรวมผลทางดานบวกจากโครงการและมาตรการตาง ๆ 
ของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ เชน โครงการคืนภาษีรถยนตใหม
คันแรก โครงการคืนภาษีบานหลังแรก และมาตรการลดหยอนอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล สงผลใหผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร
พาณิชยมีการเติบโตทั้งในดานสินเชื่อ เงินรับฝาก รายไดดอกเบี้ย 
รายไดคาธรรมเนียม และอื่น ๆ  
 
 ป 2555 เปนปที่กลุมธนชาตยังคงเติบโตไดอยางแข็งแกรง 
โดยสนิทรพัยรวมเตบิโตอยางมนียัสำคญั จากการขยายตัวของสนิเชือ่
ทุกประเภท ทำให ณ สิ้นป 2555 สินทรัพยรวมมีจำนวน 1,023,912 
ลานบาท และสินเช่ือขยายตัวถึงรอยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปกอน 
โดยผลการดำเนินงานของป 2555 กลุมธนชาตมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ใกลเคียงกับปกอน สวนรายไดที่มิใชดอกเบ้ียปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก
ความรวมมือกันของทุกบริษัทภายใตกลุมธนชาต (Synergy)   
และการเพ่ิมการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) ดานอัตราสวน
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอ  
เงินใหสินเช่ือรวม (Credit Cost) เพ่ิมขึ้นเล็กนอย และจากปจจัย  
ที่ไดกลาวมาทั้งหมดสงผลใหกลุมธนชาตมีกำไรสำหรับป 2555   
ตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 ลานบาท ซึ่งเปนกำไรสวนที่เปน
ของบรษิทัฯ จำนวน 5,482 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากปกอน 480 ลานบาท 
หรือรอยละ 9.60 

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู�จัดการใหญ� 
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 หลังจากการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมาท่ีธนาคาร
ธนชาตประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดีในป 2554 โดยในป 2555 
กลุมธนชาตมีภารกิจที่สำคัญตอเนื่องเพื่อยกระดับใหธนาคารธนชาต
เปนธนาคารพาณิชยชั้นนำของประเทศ คือการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และตอบสนอง
ความตองการในการใหบริการลูกคาไดมากยิ่งขึ้น โดยเนนการพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนและลดภาระในการจัดการ
เอกสาร ลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และนำเสนอ
บริการใหตรงกับความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อใหกำกับความเสี่ยง  
ไดมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบขอมูลลูกคาเพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ความคืบหนาขอมูลของลูกคาไดทุกกระบวนการ รองรับการผลักดัน
ใหเกิดการ Cross-sell ในชองทางใหม ๆ อีกทั้งบริหารจัดการและ
ควบคุมหนี้ดอยคุณภาพและการตั้งสำรองไดเปนอยางด ี ซึ่งคาดวา
โครงการตาง ๆ จะแลวเสร็จภายในป 2556 
 
 ป 2556 กลุมธนชาตวางเปาหมายใหธนาคารธนชาต  
มีการเติบโตของสินเชื่อและเพิ่มการกระจายสัดสวนการใหสินเชื่อ 
โดยมุงเนนกลุมลูกคาสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และสินเชื่อบุคคลรายยอยที่ใหผลตอบแทนดี และจะรักษา
ความเปนท่ีหนึ่งในธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตตอไป รวมท้ังจะเรงขยาย
การใหเชาซื้อรถยนตมือสองและการใหสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อเพิ่ม  
ผลตอบแทนรวมใหสูงขึ้น พรอมทั้งขยายฐานลูกคาในการระดม  
เงินฝากที่มีตนทุนที่เหมาะสมควบคูกันไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
และเพิ่มสวนตางอัตราดอกเบี้ย และที่สำคัญอีกเรื่องหน่ึง คือ   
ในป 2556 นี้ ตามโครงการที่ลงนามสัญญารวมกันไว จะมีกลุมบริษัท
พรูเด็นเชียลประกันชีวิตซึ่งเปนกลุมธุรกิจชั้นนำจากประเทศอังกฤษ
มาเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารธนชาต โดยจะรวมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการทางดานการประกันชีวิตเพื่อเสนอแกลูกคา  
กลุมธนชาตผานสาขาของธนาคารธนชาตท่ัวประเทศ ซึ่งจะเปน  
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และ  
เพิม่รายไดคานายหนาใหกับธนาคารธนชาตอีกทางหนึ่งดวย   
 

 คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการของบริษัทฯ ดำเนิน  
การบริหารและกำกับดูแลกิจการ โดยใหความสำคัญในเ ร่ือง  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ   
ใหความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งไดดำเนินการพัฒนาการกำกับดูแล  
กจิการทีด่อียางตอเน่ือง ทัง้การกำหนดเปนนโยบาย ประกาศ ระเบยีบ  
ใหถือปฏิบัติ จัดหลักสูตรและการทดสอบความเขาใจในเร่ือง  
การกำกับดแูลกจิการทีด่ ีนอกจากนี ้ยงัใหความสำคัญกบัผูมสีวนไดเสีย
ทุกฝาย ใหไดรับการดูแลและปฏิบัติตามสิทธิที่พึงไดรับอยาง  
เหมาะสมเปนธรรม ซึง่การเตบิโตอยางมัน่คง การไดรบัความไววางใจ
จากลูกคา ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เปนบทพิสูจนเรื่อง  
ดังกลาวตลอดมา ในดานการชวยเหลือสังคม กลุมธนชาตไดจัด
กิจกรรมชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ เปนประจำ รวมทั้งยังไดจัดตั้ง 
“มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย” เพ่ือเปนองคกรในการดูแลชวยเหลือ
สังคมในระยะยาว โดยในป 2556 มีเปาหมายในการวางรากฐาน
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการสงเสริมการใหความรูทางการเงิน
แกเยาวชน  
 
 จากการรวมกิจการในป 2554 ตอเนื่องการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจภายใตการแขงขัน
และอปุสรรคทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ ผูบรหิาร และพนักงาน
ของกลุมธนชาต ไดทุมเทการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ   
กับการไดรับความไววางใจจากลูกคาและคูคา จนทำใหการดำเนิน
ธุรกิจของกลุมธนชาตบรรลุเปาหมายและเติบโตอยางตอเนื่อง  
มาโดยตลอด จึงขอชื่นชมผูบริหาร พนักงาน และขอบคุณลูกคา   
ผูถือหุน ตลอดจนผูมีอุปการคุณที่ใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา 
 
 
 
 
 
 
 
  (นายศุภเดช พูนพิพัฒน) 
  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
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คำอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน   

ภาวะเศรษฐกิจไทยป� 2555 และแนวโน�มป� 2556
 
เศรษฐกิจไทยฟ��นตัวต�อเนื่อง แม�เผชิญป�ญหารุมเร�าจากป�จจัยภายนอก 
 
 ในป 2555 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปญหาทางการคลังในสหรัฐอเมริกา (Fiscal Cliff) ปญหาวิกฤต  
หนี้ยุโรปที่รุนแรงมากขึ้น และปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2554 อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในป 2555 สามารถขยายตัวถึงรอยละ 6.4* 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.1* ในป 2554 โดยมีปจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักมาจากการใชจายและการลงทุนของภาครัฐ การฟนตัวของภาคการผลิต
หลงัอทุกภยั และการใชจายของภาคครวัเรอืน ซึง่ไดปจจยัสนบัสนนุอยางมากจากโครงการคนืภาษรีถยนตใหมคนัแรก กระตุนการใชจายภาคครวัเรอืน 
 
 ภายใตความกังวลในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอน ประกอบกับอัตราเงินเฟออยูในกรอบเปาหมายที่ธนาคารแหงประเทศไทย   
(ธปท.) กำหนดไว (อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555 อยูที่รอยละ 3.0 ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่รอยละ 2.1) สงผลใหในไตรมาสสุดทาย  
ของป 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดมีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงรอยละ 0.25 มาอยูที่รอยละ 2.75 เพ่ือรองรับ  
ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและรักษาแรงสงของอุปสงคในประเทศใหขยายตัวอยางตอเน่ือง 
 
 สำหรับแนวโนมเศรษฐกิจป 2556 นั้น คาดวา GDP จะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.5 - 5.5* โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ  
อุปสงคในประเทศและการฟนตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสงผลตอภาคการสงออกของไทย 
อยางไรกด็ ี เศรษฐกจิไทยยงัคงตองเผชญิกบัปจจยัเส่ียงหลายดาน ไมวาจะเปนปจจยัภายในประเทศ อนัไดแก ผลกระทบจากการข้ึนคาแรงขัน้ตำ่ 
ซึ่งสงผลตอผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้น และปญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศ  
ปจจัยภายนอกประเทศ เชน ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุมยูโรโซน ซึ่งคาดการณวา  
จะยังคงหดตัวอยูในชวงคร่ึงปแรกของป 2556 ปญหาสภาพคลองที่มีอยูมากในระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ อนัจะกระทบตอคาเงนิและความสามารถในการแขงขนัดานการสงออก ทัง้น้ี ธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศมีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายใหอยูในระดับต่ำเพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  
 
ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย�และการแข�งขัน 
 
 สำหรับป 2555 นับเปนปที่มีการแขงขันอยางรอนแรงในธุรกิจธนาคารพาณิชย เพราะแตละธนาคารตางตั้งเปาที่จะทำสวนแบงการตลาด
ใหมากที่สุดเพื่อสรางความสามารถในการทำกำไรใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยในป 2555 ระบบธนาคารพาณิชยมีกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเปน 
173.9** พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 21.2** ซึ่งมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเปนหลัก โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย  
มีการขยายตัวรอยละ 13.7** เปนผลมาจากภาคธุรกิจกอสรางที่ไดผลประโยชนจากโครงการของรัฐบาล และสินเช่ืออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งธุรกิจสินเชื่อรถยนต ซึ่งไดรับประโยชนจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐ สวนในดานของความเพียงพอของเงินกองทุนนั้น 
ระบบธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนที่คงความแข็งแกรงขึ้น โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 16.3** และเปนเงินกองทุน
ชั้นที่หนึ่งท่ีรอยละ 11.8** ซึ่งเพียงพอตอความสามารถในการรองรับเกณฑ Basel III ที่จะมีการบังคับใชในป 2556 นี้ 
 
 ทั้งนี้ คาดการณวาธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2556 จะยังคงขยายตัวตอเน่ืองจากป 2555 สอดคลองไปกับ GDP ที่มีการคาดการณไววา
จะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.5 - 5.5* ซึ่งการขยายตัวของสินเชื่อนั้นจะไดรับแรงสงจากภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจที่ตอบสนองตอความตองการ
ภายในประเทศ ในขณะที่การขยายตัวภาคการสงออกคาดวาจะชะลอตัวลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นจากการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศ 
นอกจากนี้ เชื่อวาธนาคารพาณิชยเองจะมีการดำเนินนโยบายการตั้งสำรองอยางระมัดระวังมากข้ึนจากสินเช่ือที่เพ่ิมขึ้นสูงมาก โดยตองจับตาดู
ภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจสงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงผลของการข้ึนคาแรงข้ันต่ำที่กระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และคาครองชีพที่สูงขึ้นที่กระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคา โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเชาซื้อ 
อยางไรกด็ ีคาดวาป 2556 กนง. จะมีการดำเนนินโยบายการเงินแบบผอนปรน ซึง่จะเปนตัวชวยลดแรงกดดันการไหลเขาของเงินทนุตางประเทศที่
มีลนอยูในตลาดโลก พรอมท้ังเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ลดความผันผวนของคาเงินบาทไมใหกระทบการสงออก ซึ่งเปนภาพที่เรา  
จะเห็นในประเทศแถบอาเซียนที่พึ่งพาการสงออกเปนหลักเชนเดียวกัน 
 
 
แหลงที่มา : * ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 
  ** ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 



21รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทย�อย  
 
รายการสำคัญในระหว�างป� 2555 
 
 มกราคม 2555 
 
 • เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับป 2555 
จากเดิมรอยละ 30 เปนรอยละ 23 
 
 • ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ธนาคารธนชาตไดเปลี่ยน
วิธีการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เชาซื้อสวนบุคคล 
โดยใชวิธีกันเงินสำรองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach)   
ตามการจัดกลุมลกูหนีท้ีม่คีวามเสีย่งลักษณะเดยีวกัน โดยพิจารณาจาก  
ผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต ซึง่คำนวณจากคาความนาจะเปน
ที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) และรอยละของ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตอยอดหนี้ 
(Loss given default) 
 
 มีนาคม 2555 
 
 • บรษิทั สคบิ จำกัด (มหาชน) จายเงินคืนทนุใหแกธนาคาร
ธนชาตในอัตราหุนละ 14.50 บาท คิดเปนจำนวน 30,629 ลานบาท 
โดยธนาคารธนชาตบันทึกลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว ทำให
ตนทุนเงินลงทุนลดลงจาก 32,542 ลานบาท เหลือ 1,913 ลานบาท 
 
 มิถุนายน 2555 
 
 • ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุนคืนเพื่อบริหาร
ทางการเงินในจำนวนไมเกินรอยละ 10 ของทุนชำระแลว หรือ  
คิดเปนจำนวนไมเกิน 133,315,400 หุน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการ  
ซื้อหุนคืนไดทั้งส้ินจำนวน 55,324,300 หุน คิดเปนรอยละ 4.15 ของ  
ทนุชำระแลว และภายหลังจากท่ีครบกำหนดเวลาจำหนายหุนทีซ่ือ้คนื
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ไดดำเนินการลดทุนชำระแลว
โดยวิธีการตัดหุนที่ซื้อคืนจำนวนดังกลาว ในมูลคาที่ตราไวหุนละ   
10 บาท หรือคิดเปนจำนวนเงินที่ลดทุนทั้งส้ิน 553,243,000 บาท 
ทำใหบริษัทฯ มีทุนชำระแลวลดลงจาก 13,331,540,030 บาท   
เปน 12,778,297,030 บาท 
 
 กรกฎาคม 2555 
 
 • เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจำหนาย
หุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
จำนวน 8,497,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท   
คิดเปนจำนวน 8,497.0 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกำหนด
ไถถอนในป 2565 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.70 ตอป   
โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถ
ไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกำหนดไดที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว  
ตอหนวยกรณีเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว โดยหุนกูทั้งจำนวนสามารถ
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได 

 ตุลาคม 2555 
 
 • เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจำหนาย
หุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
จำนวน 4,018,500 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท   
คิดเปนจำนวน 4,018.5 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกำหนด
ไถถอนในป 2565 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.70 ตอป   
โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถ
ไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกำหนดไดที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว  
ตอหนวยกรณีเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว โดยหุนกูสวนหนึ่งจำนวน 
2,275.9 ลานบาท ธนาคารธนชาตไดรับอนุมัติจาก ธปท. ใหสามารถ
นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได ในป 2555 สำหรับหุนกูสวนที่เหลือ
จำนวน 1,742.5 ลานบาท ธนาคารธนชาตไดรับอนุมัติจาก ธปท.   
ใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 
 
 • บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ธนชาต
ประกันชีวิต) ออกจำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 278.5 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยธนาคารธนชาตใชสิทธิซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนทั้งจำนวน ทำใหเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 
936 ลานบาท เปน 3,721 ลานบาท 
 
 พฤศจิกายน 2555 
 
 • เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารธนชาตลงนาม  
ในสัญญาจะซ้ือจะขายหุนสามัญของธนชาตประกันชีวิต ที่ธนาคาร  
ธนชาตถืออยูทั้ งหมดใหแกบริษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต   
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีขอตกลงในการรวมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการดานการประกันชีวิตผานสาขาของธนาคาร  
ธนชาตท่ัวประเทศ และมีเง่ือนไขหลักตามที่เปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ได�รวมผลการดำเนนิงานของบรษิทัต�าง ๆ ดงันี ้
 
 บริษัทย�อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ�นโดยตรง 
  
 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
 บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด 
 
 บริษัทย�อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ�นโดยอ�อม 
  
 บรษิทั สคบิ จำกัด (มหาชน) (เดมิชือ่ “ธนาคารนครหลวงไทย 
จำกัด (มหาชน)”) 
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด 
 บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด 
 บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จำกัด 
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สำหรับป� เปล่ียนแปลง

รายไดดอกเบี้ย 49,999 44,258 5,741 12.97
คาใชจายดอกเบี้ย 25,765 19,943 5,822 29.19

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 24,234 24,315 (81) (0.33)
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 3,720 510 13.71
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 9,228 6,890 2,338 33.93
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 22,578 20,940 1,638 7.82
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา (2,900) (2,077) (823) 39.62

กำไรกอนภาษีเงินไดและสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 12,214 11,908 306 2.57
ภาษีเงินได (2,463) (3,136) 673 (21.46)

กำไรสำหรับป 9,751 8,772 979 11.16

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 5,482 5,002 480 9.60
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 4,269 3,770 499 13.24

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2555 2554 ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

 ป 2555 เปนปที่กลุมธนชาตยังคงเติบโตไดอยางแข็งแกรง โดยสินทรัพยรวมเติบโตอยางมีนัยสำคัญ โดยไดรับปจจัยจากการขยายตัว
ของสนิเชือ่ทกุประเภท ทำให ณ สิน้ป 2555 สนิทรพัยรวมมจีำนวน 1,023,912 ลานบาท และสินเช่ือขยายตวัถงึรอยละ 18.56 เมือ่เทยีบกบัปกอน 
สำหรับผลการดำเนินงานของป 2555 แมวากลุมธนชาตไดรับผลกระทบจากสวนตางอัตราดอกเบ้ียที่ปรับตัวลดลงจากการแขงขันดานเงินฝาก
ของอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ แตยังคงสามารถชดเชยผลกระทบดังกลาวไดบางสวนจากการขยายตัวของสินเช่ือ ซึ่งไดรับ
ผลดีจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐสำหรับรถยนตใหมคันแรก สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิใกลเคียงกับปกอน สวนรายไดที่มิใช
ดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นจากความรวมมือกันของทุกบริษัทภายใตกลุมธนชาต (Synergy) และการเพ่ิมการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) 
สำหรับคาใชจายจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงาน
สุทธินั้นสูงกวาอัตราการเติบโตของคาใชจายจากการดำเนินงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายพรอมกับการขยายตัว
ทางธุรกิจ ดานอัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอเงินใหสินเชื่อรวม (Credit Cost) เพิ่มขึ้นเล็กนอย   
และจากปจจัยท่ีไดกลาวมาทั้งหมด สงผลใหกลุมธนชาตมีกำไรสำหรับป 2555 ตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 ลานบาท ซึ่งเปนกำไร  
สวนที่เปนของบริษัทฯ จำนวน 5,482 ลานบาท เพิ่มขึ้น 480 ลานบาท หรือรอยละ 9.60 จากปกอน 
 (หนวย: ลานบาท) 

 กำไรตอหุน (EPS) สำหรับป 2555 เทากับ 4.29 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรตอหุนจำนวน 3.91 บาท ในปกอน โดยมีอัตรา  
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย (ROAA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) อยูที่รอยละ 1.04 และ 13.60 ตามลำดับ 

ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด 
 บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
 บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 
 บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด 
 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด 
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24           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

สำหรับป� เปล่ียนแปลง

รายไดดอกเบี้ย    
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,348 1,899 449 23.64
 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 491 86 405 470.93
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,503 4,319 184 4.26
 เงินใหสินเชื่อ 21,502 20,942 560 2.67
 การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 21,155 17,012 4,143 24.35

รวมรายไดดอกเบี้ย 49,999 44,258 5,741 12.97

คาใชจายดอกเบี้ย    
 เงินรับฝาก 14,531 8,969 5,562 62.01
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,561 1,127 434 38.51
 เงินนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
  และสถาบันคุมครองเงินฝาก 2,995 1,955 1,040 53.20 
 ตราสารหนี้ที่ออก 6,664 7,889 (1,225) (15.53)
 คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 14 3 11 366.67

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 25,765 19,943 5,822 29.19

รวมรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 24,234 24,315 (81) (0.33)

รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ
2555 2554 ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 

(หนวย: รอยละ) 

 ในป 2555 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมีรายไดดอกเบีย้สุทธจิำนวน 24,234 ลานบาท ลดลง 81 ลานบาท หรอืรอยละ 0.33 เมือ่เทยีบกบัปกอน 
และมีสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) อยูที่รอยละ 2.46 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 2.76 โดยรายไดดอกเบี้ยมีจำนวน 49,999 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 5,741 ลานบาท หรือรอยละ 12.97 จากปกอน โดยสวนใหญเปนผลมาจากการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สินเชื่อเชาซื้อที่เติบโตถึงรอยละ 38.57 สำหรับคาใชจายดอกเบี้ยในป 2555 มีจำนวน 25,765 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,822 ลานบาท หรือรอยละ 
29.19 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับฝากเพิ่มข้ึน การออกหุนกูของบริษัทในกลุมธนชาต ประกอบกับการตั้งคาใชจายเพิ่ม  
จากเงินนำสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก 
 

รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ

ส�วนต�างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)

สำหรับป�

อัตราผลตอบแทน (Yield)(1) 5.72 5.44
ตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund)(2) 3.26 2.68

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) 2.46 2.76

ส�วนต�างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)
25542555

หมายเหตุ (1) อัตราผลตอบแทน = รายไดดอกเบ้ีย/(รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย + เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เฉลี่ย) 
 (2) ตนทนุทางการเงิน = คาใชจายดอกเบีย้/(เงนิรบัฝากเฉลีย่ + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิมดีอกเบีย้เฉลีย่ + ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูยมืเฉลีย่) 
 



25รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (Interest Spread) ในป 2555 อยูทีร่อยละ 2.46 ลดลงจากปกอนทีร่อยละ 2.76 สาเหตหุลกัมาจากตนทนุทางการเงนิ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการแขงขันดานเงินฝากเพ่ือรองรับการเติบโตของสินเชื่อ การออกหุนกูของบริษัทภายในกลุมธนชาตในระหวางป 2555   
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III รวมถึง
การตั้งคาใชจายเพ่ิมจากเงินนำสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก 

รายได�ที่มิใช�ดอกเบี้ย
 
 รายไดทีม่ิใชดอกเบีย้ ไดแก รายไดคาธรรมเนยีมและบรกิารสทุธิ กำไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กำไรสุทธิ
จากเงินลงทุน สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น รายไดจากการรับประกันภัย/  
ประกันชีวิตสุทธิ รายไดเงินปนผล และรายไดจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 
 
 ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จำนวน 13,458 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 2,848 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.84  
จากปกอน สำหรับอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2555 เทากับรอยละ 64 ตอรอยละ 36 และในป 2554 เทากับ  
รอยละ 70 ตอรอยละ 30 

อัตราผลตอบแทน ต�นทุนทางการเงิน และส�วนต�างอัตราดอกเบี้ย 
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31 ธันวาคม 2555 

รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได�ประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 

กำไรทรัพย�สินรอการขายและทรัพย�สินอ่ืน ๆ 

กำไรเงินลงทุน 

กำไรเพื่อค�า/ปริวรรต 

รายได�อื่น ๆ 

31.43%20.66%

4.93%

6.33%

7.87%
28.78%

  

31 ธันวาคม 2554 

รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายได�ประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 

กำไรทรัพย�สินรอการขายและทรัพย�สินอ่ืน ๆ 

กำไรเงินลงทุน 

กำไรเพื่อค�า/ปริวรรต 

รายได�อื่น ๆ 

35.06%25.31%

8.40%

10.74%
20.05%

0.44%

สัดส�วนรายได�ที่มิไช�ดอกเบ้ีย  
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สำหรับป�

สำหรับป�

เปล่ียนแปลง

เปล่ียนแปลง

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ    
 - การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน 331 271 60 22.14
 - คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซ้ือขายลวงหนา 1,216 1,168 48 4.11
 - คาธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อ 1,084 911 173 18.99
 - คาธรรมเนียมบัตรเครดิต 763 584 179 30.65
 - บริการบัตรเอทีเอ็มและบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 710 746 (36) (4.83)
 - คาธรรมเนียมรับคาเบี้ยประกัน 334 224 110 49.11
 - อื่น ๆ 1,282 1,122 160 14.26

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 5,720 5,026 694 13.81
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (1,490) (1,306) (184) 14.09

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 3,720 510 13.71

กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 663 891 (228) (25.59)
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 852 1,139 (287) (25.20)
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 283 258 25 9.69
กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 1,059 47 1,012 2,153.19
รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 3,874 2,127 1,747 82.13
รายไดเงินปนผล 488 755 (267) (35.36)
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 2,009 1,673 336 20.08

รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ  9,228 6,890 2,338 33.93

รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได�จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ

2555

2555

2554

2554

ร�อยละ

ร�อยละ

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 

(หนวย: ลานบาท) 

 ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 4,230 ลานบาท เพิ่มขึ้น 510 ลานบาท หรือรอยละ 
13.71 เมื่อเทียบกับปกอน มีสาเหตุหลักมาจากฐานลูกคาที่เพ่ิมขึ้นและธุรกรรมของกลุมธนชาตที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน โดยมีรายได  
คาธรรมเนียมและบริการจำนวน 5,720 ลานบาท เพิ่มขึ้น 694 ลานบาท หรือรอยละ 13.81 ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ  
มีจำนวน 1,490 ลานบาท เพิ่มขึ้น 184 ลานบาท หรือรอยละ 14.09 

 ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ จำนวน 9,228 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนจำนวน 2,338 ลานบาท 
หรือรอยละ 33.93 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของบริษัทยอยทุกบริษัทภายในกลุมธนชาต โดยรายไดจากการรับประกันภัย/  
ประกนัชวีติสทุธเิพิม่ขึน้จำนวน 1,747 ลานบาท หรอืรอยละ 82.13 จากเบีย้ประกนัภัย/ประกันชีวติรบัทีเ่พ่ิมขึน้ตามการขยายตัวของสนิเช่ือเชาซ้ือ 
กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นจำนวน 1,059 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,012 ลานบาท จากการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ภายในกลุมอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องในปนี้ และรายไดอื่น ๆ ที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของธุรกิจตาง ๆ ภายใตกลุมธนชาต 

 • รายได�ค�าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 • รายได�จากการดำเนินงานอ่ืน ๆ
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อัตราส�วนรายได�ที่มิใช�ดอกเบ้ียต�อรายได�จากการดำเนินงานสุทธิ 
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อัตราส�วนต�นทุนจากการดำเนินงานต�อรายได�จากการดำเนินงานสุทธิ 
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สำหรับป� เปล่ียนแปลง

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 10,709 10,849 (140) (1.29)
คาตอบแทนกรรมการ 57 68 (11) (16.18)
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ 3,225 3,486 (261) (7.49)
คาภาษีอากร 946 912 34 3.73
คาใชจายอื่น 7,641 5,625 2,016 35.84

รวมคาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ 22,578 20,940 1,638 7.82

ค�าใช�จ�ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ
2555 2554 ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 

 ในป 2555 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมคีาใชจายจากการดำเนินงานอืน่ ๆ จำนวน 22,578 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปกอนจำนวน 1,638 ลานบาท 
หรอืรอยละ 7.82 สวนใหญเกิดจากคาใชจายอืน่ทีม่าจากคาใชจายในการสงเสรมิการขายซ่ึงแปรผันตามปรมิาณธรุกิจเปนหลกั ในขณะทีค่าใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณซึ่งเปนคาใชจายคงที่ปรับตัวลดลง ถึงแมวาในป 2555 จะมีการพัฒนาและ
ปรับโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกระบวนการทำงาน และการใหบริการเพ่ือรองรับการแขงขันและการเจริญเติบโตในอนาคต 
โดยอัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิในป 2555 อยูที่รอยละ 59.90 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 59.96 

ค�าใช�จ�ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ
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อัตราส�วนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร�างหน้ีต�อสินเช่ือรวม 
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สำหรับป� เปล่ียนแปลง

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,881 2,133 748 35.07
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ) 15 (35) 50 142.86
ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหน้ี (โอนกลับ) 4 (21) 25 119.05

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา  2,900 2,077 823 39.62

อัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 ตอสินเชื่อรวม (Credit Cost) (รอยละ) 0.36 0.31  16.13

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด�อยค�า 
2555 2554 ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 

 ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา จำนวน 2,900 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 823 ลานบาท   
หรือรอยละ 39.62 จากปกอน เนื่องจากในชวงตนปกลุมธนชาตไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปกอนประกอบกับการขยายตัวของสินเช่ือ  
เปนอยางมากในปนี ้ แตจากการปรับปรงุโครงสรางหน้ีของลูกหนี้ไดอยางมีประสทิธิภาพ รวมท้ังการปรบัเปล่ียนวธิกีารตัง้สำรองลูกหนีส้นิเช่ือเชาซ้ือ
ของธนาคารธนชาตมาเปนการตั้งสำรองแบบกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) ตั้งแตไตรมาส 1 ป 2555 สงผลใหคาใชจายดังกลาวอยูใน  
ระดับที่ต่ำกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยอัตราสวนหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 0.36 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.31 เมื่อปกอน 
 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด�อยค�า
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(หนวย: ลานบาท) 

 โดยมรีายละเอยีดของสนิทรพัยทีส่ำคัญ ดงันี ้
 
รายการระหว�างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรัพย�) 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิมจีำนวน 71,978 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปกอน 8,746 ลานบาท 
หรอืรอยละ 13.83 โดยเปนการบรหิารสภาพคลองสวนเกนิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยรวมของกลุมธนชาตมีจำนวน 1,023,912 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 128,755 ลานบาท หรือรอยละ 14.38 
จากสิ้นป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเพิ่มข้ึนรอยละ 18.54 ซึ่งยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง 

ฐานะทางการเงิน

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 เปล่ียนแปลง

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 71,978 7.03 63,232 7.06 13.83
เงินลงทุนสุทธิ 150,649 14.71 152,511 17.04   (1.22)
เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 1,795 0.18 1,673 0.19 7.29
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ 756,403 73.87 638,084 71.28 18.54
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา 
 จากการปรับโครงสรางหนี้ (24,891) (2.43) (27,286) (3.05) (8.78)
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการรวมธุรกิจสุทธิ 2,960 0.29 3,498 0.39 (15.38)
คาความนิยม 14,259 1.39 13,981 1.56 1.99
สินทรัพยอื่น 50,759 4.96 49,464 5.53 2.62

สินทรัพยรวม 1,023,912 100.00 895,157 100.00 14.38

เงินรับฝาก 693,421 67.73 435,865 48.69 59.09
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 87,777 8.57 60,151 6.72 45.93
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 89,506 8.74 262,653 29.34 (65.92)
หนี้สินอื่น 69,418 6.78 60,807 6.80 14.16

หนี้สินรวม 940,122 91.82 819,476 91.55 14.72
สวนของบริษัทใหญ 42,772 4.18 38,259 4.27 11.80
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 41,018 4.00 37,422 4.18 9.61

สวนของเจาของรวม 83,790 8.18 75,681 8.45 10.71

หนี้สินและสวนของเจาของรวม 1,023,912 100.00 895,157 100.00 14.38

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละจำนวนเงิน จำนวนเงิน
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(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯและบริษทัยอยมเีงนิลงทนุทัง้สิน้ จำนวน 152,444 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2554 จำนวน 1,740 ลานบาท 
หรือรอยละ 1.13 ประกอบดวย ตราสารหน้ีจำนวน 137,694 ลานบาท ตราสารทุนจำนวน 12,955 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทรวม   
จำนวน 1,795 ลานบาท 

เงินลงทุน

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ตราสารหนี้ 137,694 90.32 139,350 90.38

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
 • เพื่อคา 6,040 3.96 10,855 7.04
 • เผื่อขาย 55,434 36.36 41,103 26.66
 • ถือจนครบกำหนด 23,388 15.34 28,575 18.53
ตราสารหนี้ภาคเอกชน      
 • เพื่อคา 5,730 3.76 4,758 3.09
 • เผื่อขาย 30,718 20.15 18,553 12.03
 • ถือจนครบกำหนด 2,731 1.79 6,592 4.28
 • เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,279 0.84 1,352 0.88
ตราสารหนี้ตางประเทศ      
 • เพื่อคา 628 0.41 637 0.41
 • เผื่อขาย 11,746 7.71 25,425 16.49
 • ถือจนครบกำหนด - - 1,500 0.97

ตราสารทุน 12,955 8.50 13,161 8.54

 • เพื่อคา 16 0.01 45 0.03
 • เผื่อขาย 8,235 5.40 8,553 5.55
 • เงินลงทุนทั่วไป 4,704 3.09 4,563 2.96

รวมเงินลงทุน-สุทธิ 150,649 98.82 152,511 98.92

เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,795 1.18 1,673 1.08

รวมเงนิลงทุนทั้งสิ้น 152,444 100.00 154,184 100.00

เงินลงทุนจำแนกตามประเภท
จำนวนเงิน จำนวนเงินร�อยละ ร�อยละ
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(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีม้จีำนวน 755,330 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากสิน้ปกอน 118,226 ลานบาท หรอืรอยละ 18.56 
สวนใหญเปนการเพิม่ขึน้ของเงนิใหสนิเชือ่เชาซือ้ตามทีไ่ดกลาวมาแลว โดยระหวางป 2555 นีก้ลุมธนชาตไดมกีารแกไขหนีแ้ละปดบญัชลีกูหนีร้ายใหญ
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่หากไมรวมการแกไขหนีด้งักลาว เงนิใหสนิเชือ่จะมกีารขยายตวัถึงรอยละ 19.81 โดยสดัสวนการใหสนิเชือ่รายยอยตอสินเชือ่
ธรุกิจและสนิเชือ่วสิาหกิจขนาดยอมอยูทีร่อยละ 68 ตอรอยละ 32 
 
 เงินใหสนิเชือ่แกลกูหนี ้จำแนกตามประเภทธรุกจิไดดงัน้ี 

เงินให�สินเช่ือแก�ลูกหน้ี

1. การเกษตรและเหมืองแร 16,655 2.20 10,848 1.70
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 89,126 11.80 82,335 12.92
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 51,573 6.83 48,275 7.58
4. สาธารณูปโภคและบริการ 63,472 8.40 58,660 9.20
5. การบริโภคสวนบุคคล        
 5.1 เพื่อเชาซื้อ 396,985 52.55 286,490 44.96
 5.2 เพื่อที่อยูอาศัย 82,742 10.95 73,809 11.58
 5.3 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 2,613 0.35 2,236 0.35
 5.4 อื่น ๆ 31,302 4.14 54,271 8.52
6. อื่น ๆ 20,980 2.78 20,340 3.19

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 755,448 100.00 637,264 100.00
หัก กำไรสวนของเงินตนจากการโอนขายระหวางกัน (118)   (160)  

รวม   755,330 100.00 637,104 100.00

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2554ร�อยละ ร�อยละ

 

31 ธันวาคม 2555 

52.55%

32.01%

  

31 ธันวาคม 2554 

สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

สินเช่ือเช�าซ้ือ 

สินเช่ือที่อยู�อาศัย 

สินเช่ือรายย�อยอ่ืน 

สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

สินเช่ือเช�าซ้ือ 

สินเช่ือที่อยู�อาศัย 

สินเช่ือรายย�อยอ่ืน 

34.59%

8.87%

11.58%

44.96%

สัดส�วนเงินให�สินเช่ือแก�ลูกหน้ี จำแนกตามประเภทธุรกิจ 

10.95%

4.49%
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 เงินให�สินเช่ือจัดชั้นตามเกณฑ�ธนาคารแห�งประเทศไทย (ธปท.) 
 
 บรษิทัฯและบรษิทัยอยทีเ่ปนสถาบนัการเงนิ (ธนาคารธนชาตและบรษิทับรหิารสนิทรพัย) มเีงนิใหสนิเชือ่จดัชัน้ และเงนิสำรองทีเ่กีย่วของ  
ตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดงันี้ 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย�จัดช้ันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 
 บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยจำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งสามารถสรุปลูกหนี้จัดชั้นไดดังน้ี 

เงินให�สินเช่ือจัดชั้น

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 671,689 91.52 542,595 87.18 4,885 20.69 4,049 15.69
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 28,575 3.89 40,463 6.50 1,475 6.25 721 2.80
ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน 5,312 0.73 7,151 1.15 3,559 15.07 3,897 15.10
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 4,543 0.62 11,775 1.89 2,394 10.14 7,509 29.10
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 23,781 3.24 20,405 3.28 10,801 45.74 9,209 35.69

รวม   733,900 100.00 622,389 100.00 23,114 97.89 25,385 98.38
เงินสำรองสวนเกินเผื่อหนี้ที่ 
 อาจเรียกเก็บไมได - - - - 499 2.11 417 1.62

รวมสำรองหนี้สูญทั้งหมด 733,900 100.00 622,389 100.00 23,613 100.00 25,802 100.00

เงินให�สินเช่ือแก�ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค�างรับ ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีบันทึกตามบัญชี

31 ธ.ค. 55 ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ31 ธ.ค. 5531 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 54

(หนวย: ลานบาท) 

หมายเหต ุ เฉพาะบริษทัฯและบริษทัยอยทีอ่ยูภายใตการควบคุมของ ธปท. และหลงัหกัรายการระหวางกนั 

จำนวนมูลหน้ี ค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งไว�

มูลหน้ีจัดชั้นปกติ 2,440 1,930 - -
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน 5 3 4 2
มูลหน้ีจัดชั้นสงสัย 168 303 168 303

รวม   2,613 2,236 172 305

25552555 25542554

(หนวย: ลานบาท) 



33รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช�าซ้ือ/สัญญาเช�าการเงินของบริษัทย�อยแยกตามอายุคงค�าง 
 
 บริษัทยอยซึ่งดำเนินธุรกิจเชาซื้อและใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาวแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชำระโดยนับจากวันที่ที่ครบกำหนดชำระ
ตามสัญญา (หลังหักรายการระหวางกัน) ไดดังนี้ 

31 ธันวาคม 
2555

31 ธันวาคม 
2555

ไมคางชำระหรือคางชำระไมเกิน 90 วัน  19,254 12,846
เกินกำหนดชำระ 91 - 365 วัน 249 363
มากกวา 1 ป 64 66
ลูกหนี้ระหวางการดำเนินคดี 233 205

รวม   19,800 13,480

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี 757 792

สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)  34,307 40,188
สินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net)  16,834 18,633
อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม (NPL-gross) (รอยละ) 4.32 5.94
อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสำรองตอสินเชื่อรวม (NPL-net) (รอยละ) 2.17 2.84
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (รอยละ) 73.19 68.38

(หนวย: ลานบาท) 

(หนวย: ลานบาท) 

31 ธันวาคม 
2554

31 ธันวาคม 
2554

สินเช่ือด�อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs)

 สินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 34,307 ลานบาท ลดลง 5,881 ลานบาท หรือรอยละ 14.63 จากสิ้นปกอน 
เกิดจากความสำเร็จอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพยภายใตกลุมธนชาต โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (TS AMC) 



34           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 25,110 ลานบาท ลดลงจำนวน 2,369 ลานบาท หรือ
รอยละ 8.62 เมื่อเทียบกับสิ้นปกอน ซึ่งประกอบดวย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ จำนวน 24,542 ลานบาท ลูกคาสถาบัน
การเงินจำนวน 219 ลานบาท และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จำนวน 348 ลานบาท รวมเปนจำนวน 25,110 ลานบาท   
ซึ่งคิดเปนรอยละ 124.12 ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของ ธปท. โดยมีอัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือดอยคุณภาพ คิดเปน
รอยละ 73.19 
 

การปรับโครงสร�างหน้ีที่มีป�ญหา 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 1,726,143 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 55,118 
ราย มีจำนวนหนี้คงคาง 34,390 ลานบาท และจำนวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 19,787 ลานบาท และในระหวางป 2555 บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดทำสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 15,305 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้
จำนวนประมาณ 17,828 ลานบาท 
 
ทรัพย�สินรอการขาย 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินรอการขายตามราคาตนทุน จำนวน 10,678 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.04 
ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคาสำหรับทรัพยสินรอการขายจำนวน 763 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.15 ของมูลคาตามราคาตนทุน 
 
รายจ�ายลงทุน 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมีการลงทนุในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ รวมถึงสนิทรพัยไมมตีวัตน 1,031 ลานบาท 
สวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณ และคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
 

40,188

27,479

สินเช่ือด�อยคุณภาพ ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
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69.73
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68.38

12,265
9,947

12,046

10,436
4.32

73.19

106.81 107.36 113.14
124.12

107.01

สินเช่ือที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

อัตราส�วนสำรองต�อสำรองพึงกันตามเกณฑ� ธปท. 

อัตราส�วนสินเช่ือที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� 
(NPL Gross) ต�อเงินให�สินเช่ือรวม 

อัตราส�วนค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต�อสินเช่ือที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� 
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สภาพคล�อง 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เงนิสดของบริษทัฯและบริษทัยอยมจีำนวน 15,181 ลานบาท โดยมเีงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมตาง ๆ ดงันี ้
 
 • เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) เพิ่มขึ้น 8,818 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาลดลง 3,879 ลานบาท สินทรัพย  
ตราสารอนุพันธลดลง 859 ลานบาท เงนิใหสนิเชือ่แกลกูหนีเ้พิม่ขึน้ 129,873 ลานบาท ทรพัยสนิรอการขายลดลง 7,785 ลานบาท เงินรบัฝาก  
เพิ่มขึ้น 257,556 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพ่ิมข้ึน 27,643 ลานบาท หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถามเพ่ิมขึ้น   
2,858 ลานบาท หนี้สินตราสารอนุพันธลดลง 2,460 ลานบาท เจาหนี้จากการซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ิมข้ึน 2,022 ลานบาท และหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 3,478 ลานบาท 
 
 • เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,715 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 1,381 ลานบาท   
เงินสดรับดอกเบี้ย 4,367 ลานบาท เงินสดรับเงินปนผล 685 ลานบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 74 ลานบาท   
ในขณะที่มีเงินสดจายซื้อที่ดิน อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 1,031 ลานบาท 
 
 • เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 183,119 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 554,885 
ลานบาท ในขณะทีม่กีารจายคืนตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูยมื 728,032 ลานบาท เงนิสดจายดอกเบีย้ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูยมื 7,319 ลานบาท 
เงินสดจายคืนสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจากการลดทุน/คืนทุนของบริษัทยอย 6 ลานบาท และจายเงินปนผลจำนวน 2,646 ลานบาท 
 
แหล�งที่มาของเงินทุน 
 
โครงสร�างเงินทุน 
 
 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สินและสวนของเจาของโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินทุนที่มาจากหน้ีสินรวม 940,122 ลานบาท และสวนของเจาของจำนวน 83,790 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 91.82 
และรอยละ 8.18 ของแหลงเงินทุนรวมตามลำดับ โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของเทากับ 11.22 เทา หรือมีหนี้สิน 11.22 เทาของทุน
ดำเนินการ โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สินที่สำคัญ ไดแก เงินรับฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.76 ของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน 
สำหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม และหนี้สินอ่ืนมีสัดสวนรอยละ 9.34 รอยละ 9.52 และรอยละ 7.38 
ตามลำดับ 
 
หน้ีสิน 
 
 หนี้สินรวมของกลุมธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 940,122 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 120,646 ลานบาท หรือรอยละ 14.72 
จากสิ้นป 2554 โดยมีรายการสำคัญดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินรับฝาก  693,421 73.76 435,865 53.19
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 87,777 9.34  60,151 7.34
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  89,506 9.52 262,653 32.05
หนี้สินอื่น ๆ 69,418 7.38 60,807 7.42

รวมหนี้สิน 940,122 100.00 819,476 100.00

หน้ีสินรวม
จำนวนเงิน จำนวนเงินร�อยละ ร�อยละ
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(หนวย: ลานบาท) 

 • เงินรับฝากมีจำนวน 693,421 ลานบาท เพิ่มขึ้น 257,556 ลานบาท หรือรอยละ 59.09 จากสิ้นปกอน โดยสัดสวนเงินรับฝาก  
ประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย (CASA) ตอเงินรับฝากรวม ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมเทากับรอยละ 31.63 เพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 25.22 เมื่อปกอน เนื่องจากในระหวางป ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) มีการนำเสนอผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยหลายประเภท  
ที่ตรงตามความตองการของลูกคา 
 
 • ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจำนวน 89,506 ลานบาท ลดลง 173,147 ลานบาท หรือรอยละ 65.92 โดยในระหวางป 2555 
บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิจำนวน 3,000 ลานบาท ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) มีการออกหุนกูดอยสิทธิจำนวน 12,516 ลานบาท   
หุนกูไมดอยสิทธิจำนวน 2,072 ลานบาท และหุนกูระยะสั้นจำนวน  13,235 ลานบาท รวมทั้ง บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (บริษัทยอย) มีการออกหุนกู
ไมดอยสิทธิจำนวน 9,000 ลานบาท 

สัดส�วนเงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 เปล่ียนแปลง

จายคืนเมื่อทวงถาม 8,504 1.09 7,117 1.02 19.49
ออมทรัพย 239,104 30.54 169,051 24.20 41.44
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา     
 ไมถึง 6 เดือน 115,133 14.70 52,172 7.47 120.68
 6 เดือนไมถึง 1 ป 202,747 25.90 133,546 19.12 51.82
 1 ปขึ้นไป 127,931 16.34 73,916 10.58 73.08
อื่น ๆ 2 0.00 63 0.01 (96.83)

รวมเงินรับฝาก 693,421 88.57 435,865 62.40 59.09

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 89,506 11.43 262,653 37.60 (65.92)

รวมเงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 782,927 100.00 698,518 100.00 12.08

เงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม
ร�อยละ ร�อยละ ร�อยละจำนวนเงิน จำนวนเงิน

สัดส�วนเงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม 
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60.00 

40.00 

20.00 

0.00 
 2551 2552 2553 2554 2555 

(ป) 

58.61

21.86

50.64

22.57

47.98

26.26

37.18 56.94

25.22 31.63

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม 

ประจำ 

ออมทรัพย� + จ�ายคืนเม่ือทวงถาม 

26.79 25.76 37.60 11.4319.53

(รอยละ) 
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 • รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 87,777 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปกอน 27,626 ลานบาท หรือรอยละ 45.93   
สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 
 
ส�วนของเจ�าของ 
 
 สวนของเจาของรวมมีจำนวน 83,790 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 8,109 ลานบาท หรือรอยละ 10.71 จากสิ้นป 2554 โดยแบงเปน 
 
 • สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จำนวน 42,772 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,513 ลานบาท หรือรอยละ 11.80 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้น
ของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2555 จำนวน 5,482 ลานบาท รวมทั้งเงินปนผลจายจำนวน 894 ลานบาท  
ที่จายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปหลังของป 2554 และเงินปนผลจายจำนวน 639 ลานบาท ที่จายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ป 2555 
 
 • สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม จำนวน 41,018 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,596 ลานบาท หรือรอยละ 9.61 มีสาเหตุหลักมาจาก  
ผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย 
 
 สัดสวนการถือหุนและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแตละบริษัทมีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

กำไรสุทธิสำหรับป�สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   
 งบการเงินรวม  8,221 7,671
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 6,804 6,668
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 50.96 458 293
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 38.22 141 89
 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 50.96 616 436
 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50.96 1,715 770
 บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 50.96 1,718 93
 บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) 33.22 489 205
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 100.00 460 446
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด 83.44 280 120

บริษัทย�อย
25542555

สัดส�วนการถือหุ�น
ทางตรง/ทางอ�อม

(ร�อยละ)

หมายเหตุ * ธนาคารธนชาตถือหุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 65.18 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย�อย 
 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ภาพรวมผลการดำเนินงาน 
 
(บทวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554) 
 

เปล่ียนแปลงจากป� 2554

รายไดดอกเบี้ย 49,653 44,052 5,601 12.71 
คาใชจายดอกเบี้ย 25,535 19,636 5,899 30.04
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 24,118 24,416 (298) (1.22)
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,212 3,711 501 13.50
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ(1) 7,649 5,754 1,895 32.93
คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ(2) 22,341 20,747 1,594 7.68 
กำไร (ขาดทุน) กอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 13,638 13,134 504 3.84
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 2,980 2,504 476 19.01
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 10,658 10,630 28 0.26
ภาษีเงินได 2,223 2,948 (725) (24.59)
กำไรสุทธิ 8,435 7,682 753 9.80
 สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร 8,221 7,671 550 7.17
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 214 11 203 1,845.45
กำไรตอหุน (บาท) 1.49 1.39
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน) 5,513.66 5,513.66

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ป� 2555 ป� 2554
ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 

หมายเหตุ (1) รายไดจากการดำเนินงานหักคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 
 (2) ไมรวมคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 
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 ธนาคารธนชาตและบรษิทัยอยมกีำไรสทุธริวม 8,435 ลานบาท 
สำหรับป 2555 โดยกำไรสุทธิสวนที่เปนของธนาคารธนชาตมีจำนวน 
8,221 ลานบาท เพิม่ขึน้ 550 ลานบาท หรอืรอยละ 7.17 เมือ่เทยีบกบั
ปที่ผานมา โดยปจจัยสำคัญ ไดแก 
 
 • การขยายตัวของสินเชื่อรอยละ 18.71 จากสิ้นป 2554 
โดยเฉพาะสินเชื่อจากธุรกิจเชาซื้อมีการขยายตัวถึงรอยละ 38.89 
จากสิ้นปที่ผานมา ซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องจากนโยบายการคืนภาษี
สรรพสามิตจากภาครัฐ และการชะลอตัวการผลิตรถยนตในชวง
ไตรมาสสุดทายของป 2554 อันเปนผลมาจากวิกฤตอุทกภัย 
ประกอบกับการปรับกระบวนการพิจารณาเครดิต และโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการใหบริการเพื่อรองรับนโยบายดังกลาวจากภาครัฐ และปริมาณ
ธุรกรรมท่ีเพิ่มขึ้น และยังคงสามารถรักษาความเปนผูนำในตลาด  
สินเชื่อเชาซื้อ โดยมียอดคงคางทั้งส้ินจำนวน 396,519 ลานบาท 
สำหรับสัดสวนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถใหมตอปริมาณการจำหนาย  
รถใหม (Penetration Rate) ในป 2555 เทากับรอยละ 19.0   
แตอยางไรก็ดี สินเชื่อเชาซื้อรถมือสองและสินเชื่อรถแลกเงินก็มี
อัตราการขยายตัวที่สูงเชนกัน 
 
 • ดานเงินฝากรวมเงินกูยืมเพิ่มขึ้นรอยละ 12.48 จากสิ้นป 
2554 เงินฝากรวมเพ่ิมขึ้น 262,332 ลานบาท หรือรอยละ 60.16 
โดยเปนผลจากการปรับโครงสรางการระดมเงนิผานผลติภณัฑเงนิฝาก 
ไมวาจะเปนเงนิฝากออมทรัพย Ultra Saving เงินฝากประจำระยะส้ัน 
เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 
11 เดือน โดยในระหวางปไดมีการปรับกลยุทธในการออกผลิตภัณฑ
และอัตราดอกเบ้ียใหเหมาะสมกับการปรับเพ่ิมของอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย รวมทัง้ภาวะการแขงขนัทางธรุกิจ ทำใหสามารถระดมเงนิฝาก
ผานกลุมลกูคารายยอยเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกันยงัคงรักษาความสัมพันธ
กับกลุมลูกคา High Networth 
 
 • สวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Interest Spread) อยูที่รอยละ 
2.48 ลดลงจากสิ้นปที่ผานมาที่รอยละ 2.92 โดยมีอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Yield on Earning Assets) เพ่ิมข้ึน
ตามการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียในตลาดเปนรอยละ 5.81 จาก  
ปที่ผานมาที่รอยละ 5.55 ขณะที่ตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund)   
เพิ่มขึ้นเชนกัน เปนรอยละ 3.33 จากปที่ผานมาที่รอยละ 2.63   
ซึ่งเปนผลจากทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาด และภาวะ  
การแขงขนัดานเงนิฝากเพือ่การบริหารสภาพคลองรองรบัการขยายตวั
ของสินเชื่อ 
 
 • การบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพ คาใชจายหนี้สูญ
ตอสินเชื่อรวมอยูท่ีรอยละ 0.40 ใกลเคียงกับปที่ผานมา เน่ืองจาก
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และการเปล่ียนวิธี  
การกันสำรองของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเปนการกันสำรองแบบ
กลุมสินเชื่อ (Collective Approach) ในไตรมาส 1 ของป สำหรับ
สินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 มีจำนวน 32,501 ลานบาท ลดลงจากส้ินปที่ผานมา
จำนวน 37,677 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากความสามารถในการ
แกไขหน้ีของบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (บบส. ทีเอส)   

ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารธนชาต สงผลใหอัตราสวนสินทรัพย  
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ลดลงจากรอยละ 
5.58 ณ สิ้นป 2554 มาอยูที่รอยละ 4.10 ณ สิ้นป 2555 
 
 • การขยายตัวจากรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จากรายไดจาก
การรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจ
ธนาคารและธรุกจิหลกัทรพัย และกำไรจากการขายทรพัยสนิรอการขาย 
โดยอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิ 
(Non-interest Income Ratio) ในป 2555 อยูทีร่อยละ 32.97 เพิม่ข้ึน
จากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 27.93 อยางไรก็ตาม หากพิจารณา
อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉลี่ย (Non-interest 
Income to Average Asset) เพ่ือลดผลกระทบปจจัยสวนตางอัตรา  
ดอกเบีย้ อตัราสวนดงักลาวเพิม่ข้ึนจากรอยละ 1.09 มาอยูทีร่อยละ 1.28 
 
 • การควบคมุและบรหิารคาใชจายจากการดำเนนิงาน ภายใต
นโยบายการควบคุมคาใชจาย สงผลใหคาใชจายที่ไมแปรผันตาม
ปรมิาณธุรกจิลดลง ขณะทีค่าใชจายทีแ่ปรผนัตามปรมิาณธุรกจิเพิม่ขึน้ 
โดยอัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงาน
สุทธิ (Cost to Income Ratio) ในป 2555 อยูที่รอยละ 62.10   
เทียบกับปที่ผานมาที่รอยละ 61.24 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวไดรับ  
ผลกระทบจากการลดลงของสวนตางอตัราดอกเบ้ีย และหากพจิารณา
อตัราสวนตนทนุตอสนิทรพัยเฉลีย่ (Operating Expense to Average 
Asset) เทากับ 2.41 ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา 
 
 • ภาษีเงินไดนิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมี  
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 2555 เปนจำนวน 2,223 
ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 20.86 ลดลงจากปที่ผานมาซึ่งอยู
ที่รอยละ 27.73 
 
 • ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารธนชาตมีเงิน
กองทุนรวมทั้งสิ้น 101,417 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
จำนวน 61,546 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 39,871 
ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 
13.99 เ พ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาที่รอยละ 13.72 โดยสวนหนึ่ง  
เปนผลจากการออกหุนกูดอยสิทธิจำนวน 12,516 ลานบาท ทั้งนี้   
เพื่อวางแผนรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III 
รวมทั้งผลกำไรจากการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 
อยางไรก็ตาม สินทรัพยเสี่ยงของธนาคารธนชาตมีการขยายตัว  
เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.14 จากการขยายตัวของสินเช่ือเปนสำคัญ 
 
 รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ 
 
 ในป 2555 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ีย
สุทธิจำนวน 24,118 ลานบาท ลดลง 298 ลานบาท หรือรอยละ 
1.23 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากแรงกดดันทางตนทุน
ทางการเงิน (Cost of Fund) โดยมีรายไดดอกเบี้ยจำนวน 49,653 
ลานบาท เพิม่ขึน้ 5,601 ลานบาท หรอืรอยละ 12.72 ขณะทีค่าใชจาย
ดอกเบี้ยมีจำนวน 25,535 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,899 ลานบาท หรือ
รอยละ 30.05 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Interest Spread)   
ในป 2555 อยูที่รอยละ 2.48 ลดลงจากปที่ผานมาท่ีรอยละ 2.92 
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 รายได�ที่มิใช�ดอกเบี้ย 
 
 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยประกอบดวย รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ และรายได  
จากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 11,861 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,396 ลานบาท หรือรอยละ 25.32 รายละเอียด ดังน้ี 
 
 • รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
  ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 4,212 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 500 ลานบาท หรือรอยละ 
13.49 จากฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายข้ึน โดยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการจำนวน 5,700 ลานบาท   
เพิ่มขึ้น 690 ลานบาท หรือรอยละ 13.77 ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีจำนวน 1,488 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 189 ลานบาท   
หรือรอยละ 14.58 
 
 • รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 
  รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ ไดแก กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากเงินลงทุน สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย รายไดจากเงินปนผล รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย   
รายไดจากการรับประกนัภยั/ประกันชวีติและรายไดอืน่ โดยในป 2555 มรีายไดจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ (สทุธิดวยคาใชจายจากการรับประกันภยั/
ประกันชีวิต) จำนวน 7,649 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจำนวน 1,895 ลานบาท หรือรอยละ 32.93 สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของรายได
สุทธิจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตจำนวน 1,747 ลานบาท ขณะที่รายไดเงินปนผลและกำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจำนวน 260 ลานบาท 
และ 264 ลานบาท ตามลำดับ 
 
 ค�าใช�จ�ายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ 
 
 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ จำนวน 22,341 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,594 ลานบาท หรือรอยละ 7.68 
สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายพนักงาน และคาใชจายสงเสริมการขาย สงผลใหอัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดรวมที่หักคาใชจาย
จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (Cost to Income Ratio) ในป 2555 อยูที่รอยละ 62.10 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 61.24 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวไดรับ
ผลกระทบจากการลดลงของสวนตางอัตราดอกเบี้ย 
 
 ค�าใช�จ�ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด�อยค�า 
 
 ในป 2555 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาจำนวน 2,980 ลานบาท   
เพิม่ขึน้ 476 ลานบาท เมือ่พจิารณาอตัราสวนคาใชจายหนีส้ญูตอสนิเช่ือรวม (Provision to Total Loan) อยูทีร่อยละ 0.40 ใกลเคยีงกบัปทีผ่านมา 
โดยมีสำรองตอสินเชื่อดอยคุณภาพรอยละ 74.21 และสำรองตอสำรองตามเกณฑของ ธปท. ที่รอยละ 123.93 
 
ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย�อย 

เปล่ียนแปลงจากป� 2554

สินทรัพย    
เงินสด  15,181 16,006 (825) (5.15)
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 71,963 63,201 8,762 13.86
เงินลงทุน-สุทธิ 146,106 148,345 (2,239) (1.51)
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 731,010 609,903 121,107 19.86 
ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 6,461 6,762 (301) (4.45)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 8,292 8,759 (467) (5.33) 
คาความนิยม 15,750 15,750 0 0.00
สินทรัพยอื่น 21,325 17,334 3,991 23.02

รวมสินทรัพย 1,016,088 886,060 130,028 14.67

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 
2555

31 ธันวาคม 
2554 ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 
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 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,016,088 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2554 จำนวน 
130,028 ลานบาท หรือรอยละ 14.67 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจำนวน 121,107 ลานบาท หรือรอยละ 19.86 
โดยสัดสวนสินเชื่อรายยอยตอสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูที่รอยละ 67 ตอรอยละ 33 
 

 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 933,091 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จำนวน 
122,564 ลานบาท หรือรอยละ 15.12 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
 
 • เงินฝากจำนวน 698,372 ลานบาท เพิ่มขึ้น 262,332 ลานบาท หรือรอยละ 60.16 จากส้ินป 2554 สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจาก  
เงินฝากประจำ ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมลดลงจำนวน 176,148 ลานบาท หรือรอยละ 69.27 จากสิ้นป 2554 ทั้งน้ี เปนผลจาก  
การปรับโครงสรางการระดมเงินผานผลิตภัณฑเงินฝาก ไมวาจะเปนเงินฝากออมทรัพย Ultra Saving เงินฝากประจำระยะสั้น เงินฝากประจำ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน หุนกูระยะสั้น และหุนกูดอยสิทธิของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย (ในระหวางป
ไดออกหุนกูดอยสิทธิเปนจำนวน 12,516 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.70 อายุ 10 ป) ทำใหสามารถระดมเงินฝากผานกลุมลูกคารายยอย
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธกับกลุมลูกคา High Networth ทั้งน้ี เงินฝากรวมเงินกูยืมไดรับผลจากการลดสัดสวน  
การระดมเงินผานผลิตภัณฑตั๋วแลกเงิน โดยตั๋วแลกเงินมีจำนวน 4,930 ลานบาท ลดลงจากจำนวน 218,056 ลานบาท ณ สิ้นปที่ผานมา 
 
 • รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 87,777 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 27,626 ลานบาท หรือรอยละ 45.93 เปนผลจาก  
การบริหารสภาพคลองของธนาคารธนชาต 
 
 สวนของผูถือหุนของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 82,163 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 7,315   
ลานบาท หรือรอยละ 9.77 จากส้ินป 2554 สวนใหญเพิ่มข้ึนจากกำไรจากการดำเนินงานในป 2555 ขณะที่ไดมีการจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิ
ของป 2554 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,930 ลานบาท 
 
 การดำรงอัตราส�วนเงินกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 101,417 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 จำนวน 
61,546 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 39,871 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 13.99 เพิ่มขึ้น
จากสิ้นป 2554 ที่รอยละ 13.72 โดยแบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 รอยละ 8.49 ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่รอยละ 9.28 เงินกองทุนช้ันที่ 2 เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 4.44 ในป 2554 เปนรอยละ 5.50 ในป 2555 โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการออกหุนกูดอยสิทธิจำนวน 12,516 ลานบาท ทั้งนี้   
เพื่อวางแผนรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III รวมทั้งผลกำไรจากการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของป 2555   
อีกทั้งสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารธนชาตมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 9.14 จากการขยายตัวของสินเช่ือเปนสำคัญ 

เปล่ียนแปลงจากป� 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
เงินฝาก 698,372 436,040 262,332 60.16
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 87,777 60,151 27,626 45.93
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 4,989 2,131 2,858 134.12
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 78,149 254,297 (176,148) (69.27)
ประมาณการหนี้สิน 2,976 2,824 152 5.38
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 39,632 36,154 3,478 9.62 
หนี้สินอื่น 21,196 18,930 2,266 11.97 

รวมหนี้สิน 933,091 810,527 122,564 15.12
สวนของผูถือหุนของธนาคาร 82,163 74,848 7,315 9.77
สวนของผูถือหุนสวนนอย 834 685 149 21.75

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,016,088 886,060 130,028 14.67

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 
2555

31 ธันวาคม 
2554 ร�อยละเพิ่ม/(ลด)

(หนวย: ลานบาท) 
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 อยางไรก็ตาม อัตราสวนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยังคงสูงกวาเกณฑที่ ธปท. กำหนดใหธนาคารพาณิชยดำรงอัตราสวน  
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คือ ไมต่ำกวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 
 
อัตราส�วนเงินกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ธนชาต ในป 2555 จำนวน 2,711 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 2,267 ลานบาท และมีสวนแบง
การตลาดรอยละ 4.82 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 66.36 ลูกคาสถาบันรอยละ 13.68 และลูกคา  
ตางประเทศรอยละ 19.96 
 
 กำไรสุทธิสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 458 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 165 ลานบาท หรือรอยละ 56.14   
โดยรายไดรวมเทากับ 1,645 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.37 ประกอบดวย รายไดคานายหนาจำนวน 1,222 ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการ
จำนวน 152 ลานบาท ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเทากับ 138 ลานบาท สำหรับตนทุนทางการเงิน คาธรรมเนียมและบริการจาย และ
คาใชจายดำเนินงาน 1,075 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปกอน สอดคลองกับปริมาณธุรกิจและรายไดที่เพ่ิมข้ึน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิรอยละ 60.70 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ำที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. ไดกำหนดไว คือ ไมต่ำกวารอยละ 7.00 
 
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 
 ณ สิ้นป 2555 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under Management) จำนวน 119,691 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก
สิ้นป 2554 จำนวน 24,998 ลานบาท หรือรอยละ 26.40 สำหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 
83.62 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอยละ 8.29 และกองทุนสวนบุคคลรอยละ 8.09 
 
 สวนผลการดำเนินงานของป 2555 บลจ. ธนชาต มีกำไรสุทธิจำนวน 141 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 52 ลานบาท   
หรือรอยละ 58.43 
 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
 ธนชาตประกันภัยมีกำไรสุทธิสำหรับป 2555 จำนวน 616 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 180 ลานบาท หรือรอยละ 41.28   
โดยปจจัยสำคัญที่มีผลตอการดำเนินงาน ไดแก เบี้ยประกันภัยรับที่เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ชองทาง และเนนผลิตภัณฑที่สามารถกอผลกำไรใหกับ
บริษัท รวมทั้งการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 
 สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,715 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปกอน
จำนวน 945 ลานบาท หรือรอยละ 122.81 โดยมีรายไดจากการรับประกันภัยเพิ่มข้ึนจากการขยายฐานลูกคามาจากผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซื้อ
จำนวน 1,151 ลานบาท หรือรอยละ 66.16 และจากผลิตภัณฑสามัญจำนวน 1,887 ลานบาท หรือรอยละ 43.79 มีผลทำใหเบี้ยประกันภัยรับ
สุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 2,863 ลานบาท หรือรอยละ 40.49 และคาใชจายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนจำนวน 2,636 ลานบาท หรือรอยละ 40.71 ทำใหกำไรจากการรับประกันภัยเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันกับปกอนจำนวน 227 ลานบาท 
หรือรอยละ 38.03 สวนรายไดจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 874 ลานบาท หรือรอยละ 99.67 เน่ืองจากบรษิัทมีกำไรจากการจำหนายเงินลงทุน 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินกองทุนชั้นที่ 1 61,546 8.49 61,638 9.28
เงินกองทุนทั้งหมด 101,417 13.99 91,093 13.72

ล�านบาท ล�านบาทร�อยละ ร�อยละ
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บริษัทบริหารสินทรัพย� ที เอส จำกัด 
 
 บบส. ทีเอส ไดเรงดำเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตาม
นโยบายและแผนธุรกิจของกลุมธนชาต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 บรษิทัมสีนิทรพัยจำนวน 10,070 ลานบาท สำหรบัผลประกอบการ
ในป 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,718 ลานบาท เพิ่มข้ึน  
จากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 1,624 ลานบาท เปนผลจาก  
การเรงบรหิารจัดการหนี ้ และการปรับปรุงโครงสรางหนีไ้ดอยางตอเนือ่ง 
โดยมีรายไดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้จำนวน 2,501 ลานบาท 
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขายจำนวน 192 ลานบาท ขณะที่มี
คาใชจายจากการดำเนินงานจำนวน 177 ลานบาท 
 
บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) 
 
 ณ สิ้นป 2555 ราชธานีลิสซิ่ง มีสินทรัพยรวมจำนวน 
19,209 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2554 จำนวน 6,855 ลานบาท 
หรือรอยละ 55.49 จากการขยายตัวของลูกหนี้เชาซื้อโดยเฉพาะ  
ในกลุมรถบรรทุกอยางตอเนื่อง โดยมีสินเชื่อเชาซื้อจำนวน 18,659 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,607 ลานบาท หรือรอยละ 54.82 และมีสัดสวน
คิดเปนรอยละ 97.13 ของสินทรัพยรวม ในขณะท่ีหนี้สินรวมและ  
สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจำนวน 16,705 ลานบาท และ 2,504 
ลานบาท ตามลำดับ 
 
 กำไรสุทธิสำหรับป 2555 มีจำนวน 489 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนจำนวน 284 ลานบาท หรือรอยละ 138.86 โดยบริษัท  
มีรายไดรวมจำนวน 1,583 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 462 ลานบาท 
หรือรอยละ 41.24 ซึ่งมาจากการขยายฐานสินเช่ือเชาซื้อโดยเฉพาะ
ในกลุมรถบรรทุกอยางตอเนื่อง ในขณะที่คาใชจายทางการเงินมี
จำนวน 673 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 134 ลานบาท หรือรอยละ 
24.81 จากการจัดหาแหลงเงนิกูยมืทีม่ตีนทนุทางการเงนิทีต่ำ่เพิม่เตมิ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเชื่อสงผลใหตนทุนทางการเงินต่ำลง 
ในขณะท่ีคาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 81 ลานบาท 
ลดลงจากปกอนจำนวน 45 ลานบาท หรือรอยละ 35.57 เน่ืองจาก  
ผลกระทบจากน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวง
ไตรมาสสุดทายของปกอน 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย� เอ็น เอฟ เอส จำกัด  
 
 สำหรับป 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 460 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2554 จำนวน 14 ลานบาท หรือรอยละ 3.14 โดยมี  
รายไดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีจำนวน 409 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
จากป 2554 จำนวน 189 ลานบาท มีโอนกลับคาเผื่อดอยคาและ  
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจำนวนรวม 59 ลานบาท และกำไรจากการขาย
ทรัพยสินรอการขายจำนวน 170 ลานบาท และมีโอนกลับคาเผื่อ  
การดอยคาทรัพยสินรอการขายจำนวน 16 ลานบาท ในขณะที่มี  
คาใชจายจากการดำเนินงานจำนวน 79 ลานบาท และคาใชจาย  
ดอกเบี้ย 27 ลานบาท 
 
บริษัทบริหารสินทรัพย� แม�กซ� จำกัด 
 
 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับป 2555 จำนวน 280 ลานบาท 
เพิม่ขึน้จากป 2554 จำนวน 160 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 133.33 
โดยมีรายไดจากเงินใหสินเช่ือรวม 29 ลานบาท กำไรจากการขาย
ทรัพยสินรอการขายจำนวน 323 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจาก  
การขายทรัพยสินรอการขายท่ีเปนที่ดินเปลาแปลงใหญมีมูลคาสูง   
ในขณะท่ีมีคาใชจายจากการดำเนินงานจำนวน 27 ลานบาท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุมธนชาต จัดแบงประเภท
การประกอบธุรกิจออกเปน 2 กลุม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย   
ธุรกิจประกัน ธรุกิจใหเชาซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโบรกเกอร ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝกอบรม 
จงึถอืไดวาเปนกลุมทีป่ระกอบธรุกิจทางการเงนิครบวงจร โดยแยกธรุกจิและการดำเนินงานอยางชัดเจน และดำเนนิธรุกจิอยางสงเสรมิซึง่กนัและกนั 
ในสวนของชองทางการใหบริการทางการเงินของกลุมธนชาตจะผานเครือขายและชองทางการบริการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
“ธนาคารธนชาต” เปนหลัก โดยสามารถกลาวถึงการประกอบธุรกิจแตละบริษัทได ดังน้ี 
 
บริษัทในกลุ�มธุรกิจทางการเงินธนชาต 
 
ก) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ได�แก� 
 
 1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน  
ธนชาต 
 2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยและธุรกิจอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” อนุญาต เชน   
การเปนนายหนาประกันภัย การเปนนายหนาประกันชีวิต การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพย  
ที่เปนหนวยลงทุน 
 3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหบริการขอมูลวิเคราะห  
หลักทรัพยแกลูกคา ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาและตราสารอนุพันธ ใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) การเปน  
ทีป่รกึษาการลงทนุ จดัหาหรอืสรางผลติภณัฑทางการเงนิใหม ๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ใหตอบสนองความตองการของลกูคา การใหบรกิาร
เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและใหขอมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตาง ๆ ที่บริษัทหลักทรัพยธนชาตเปนตัวแทน   
การใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดจำหนาย และรับประกันการจำหนายหลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน งานบริการ  
นายทะเบียนหลักทรัพย 
 4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางธนาคารธนชาต (ถือหุนในอัตรารอยละ 75) กับธนาคาร
ออมสนิ (ถอืหุนในอตัรารอยละ 25) ประกอบธุรกจิจดัการกองทนุรวม ธรุกิจจดัการกองทุนสวนบคุคลและกองทุนสำรองเล้ียงชพี และประกอบธุรกจิ
ที่ปรึกษาการลงทุน 
 5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการดานประกันวินาศภัย ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัย
รถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 6.  บรษิทั ธนชาตประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิใหบรกิารดานความคุมครองชวีติและสขุภาพ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 
ตามลักษณะของลูกคา ไดแก การประกันสามัญรายบุคคล และการประกันกลุม 
 7. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ใหบริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุม 
ซึ่งเปนหลักประกันในการออมเงิน ใหความคุมครองในชีวิตและสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกคาสถาบัน และองคกรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑและ  
กลุมลูกคาเปาหมายหลักตางจากบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 8. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเชาซื้อ คงเหลือเฉพาะสัญญาเชาซื้อเดิมเทานั้น 
 9. บรษิทั ราชธาน ีลสิซิง่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกจิใหเชาซือ้รถยนตใหม และรถยนตมอืสอง เนนรถยนตบรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ 
โดยใหทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพ่ือใชประกอบธุรกิจ นอกจากน้ันยังใหเชาซื้อรถแท็กซี่ รถมอเตอรไซคขนาดใหญ (Big Bike) และรถยนต
แทรกเตอรสำหรับเกษตรกร 
 10. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย  
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุมธนชาตและสถาบันการเงินอ่ืนมาบริหาร 
 11. บรษิทับรหิารสนิทรพัย แมกซ จำกดั ไดรบัอนุญาตใหประกอบธุรกิจบรหิารสนิทรพัย โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัยดอยคณุภาพ
ของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 
 12. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย เพ่ือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาตมาบริหาร 
 13. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสินแบบลีสซิ่ง โดยไมไดทำธุรกรรมกับนิติบุคคลภายนอก 
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ข) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนับสนุน ได�แก� 
 
 1. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จำกัด ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 
 2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต 
 3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด ประกอบธุรกิจในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย และนายหนาประกันชีวิต โดยแนะนำหรือ  
นำเสนอผลิตภัณฑของบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต และของบริษัทประกันวินาศภัย และ  
บริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ใหกับลูกคาของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตและบุคคลทั่วไป รวมทั้งประกอบธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจประกันชีวิต 
และธุรกิจประกันวินาศภัย 
 4. บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด ประกอบธุรกิจดานงานบริการตาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุมธนชาต อาทิ บริการทำความสะอาด   
รักษาความปลอดภัย รับ-สงเอกสาร เปนตน 

แผนภาพแสดงโครงสร�างการถือหุ�นในกลุ�มธนชาต 
 
ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ 1. รอยละการถือหุนแสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของ 
 2. Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษัทในกลุมของธนาคารแหงโนวาสโกเทีย) รับโอนหุนสามัญธนาคารธนชาตที่ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 
  ถือหุนอยูทั้งหมด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 

Scotia Netherlands 
Holding B.V. 

ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจสนับสนุน 

ธุรกิจหลักทรัพย� 

บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาต แมเนจเม�นท� แอนด� เซอร�วิส จำกัด 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร� จำกัด 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด�  
ดีเวลลอปเมนท� จำกัด 

บริษัท ธนชาตกรุ�ป ลีสซ่ิง จำกัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย� ที เอส จำกัด 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 

บริษัท สคิบ เซอร�วิส จำกัด 

บริษัท เนช่ันแนล ลีซซิ่ง จำกัด 

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน) 

ธุรกิจประกัน 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย� 

ธุรกิจลีสซ่ิง 

48.99% 
50.96% 100.00% 83.44% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

65.18% 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 

75.00% 

83.44% ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย� แม�กซ� จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย�  
เอ็น เอฟ เอส จำกัด 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย� ธุรกิจบริหารสินทรัพย� 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 100.00% 
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นโยบายการแบ�งการดำเนนิงานของบรษิทัในกลุ�มธนชาต 
 
 บริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต   
ที่ถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินในระดับที่มีอำนาจควบคุม
กิจการ (มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว) โดยมี
แนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุม ดังนี้ 
 
นโยบายการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะเปนผูกำหนดนโยบายหลัก  
ในการดำเนินธุรกิจของกลุมธนชาตเปนประจำทุกป และใหบริษัทลูก
ทุกบริษัทจัดทำแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ป เสนอให
บริษัทแมพิจารณาวา มีแนวทางดำเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลัก
ในการดำเนินธุรกิจหรือไม และจะมีการประเมินผล ทบทวน และ
ปรบัแผนธรุกจิและงบประมาณเปนประจำ เพือ่ใหสอดคลองกับสภาวะ
การแขงขันของธุรกิจ 
 
การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก 
 
 บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะสงกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงรวมเปนกรรมการในบริษัทลูก เพื่อรวมกำหนดนโยบายและ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทลูกไดอยางใกลชิด และจัดใหกรรมการผูจัดการบริษัทลูก
รายงานผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือนตอคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการธนาคารธนชาต และมีการสรุปขอมูลรายงาน
แกคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
การรวมศูนย�งานสนับสนุน 
 
 เปนการรวมงานสนับสนุนที่แตละบริษัทในกลุมธนชาตตอง
ใชบริการไว ณ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แลวใหบริการแกบริษัทในกลุม
ธนชาตทั้งหมด เพื่อเปนการจัดการใหมีการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ทั้งในดานความเชี่ยวชาญของพนักงานผูปฏิบัติงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตรา
พนักงาน ซึ่งในปจจุบันไดมีการรวมศูนยงานสนับสนุนในกลุมธนชาต 
เชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพัฒนาระบบงาน
และระเบียบคำสั่ง งานกำกับกฎระเบียบและขอบังคับ งานปฏิบัติการ 
งานควบคุมธุรกิจ งานบริการอิเล็กทรอนิกส งานธุรการและจัดซื้อ
ทรัพยสิน งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายยอย 
และงานตัวแทนเรียกเก็บหนี้ 
 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการบริษัทแม�และ
บริษัทในกลุ�มธนชาต 
 
 กลุมธนชาตใหความสำคัญดานการควบคมุภายในเปนอยางยิง่ 
โดยยึดหลักการใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพออยางเหมาะสม   
โดยกำหนดข้ันตอนการดำเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน 
รวมถึงแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานเพื่อใหมี
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยาง

เหมาะสม (Check & Balance) และจัดใหมีประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
การปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ดำเนินการและ  
การปฏิบัติที่สำคัญ เปดเผยใหพนักงานทุกคนสามารถศึกษาทำความ
เขาใจไดตลอดเวลา โดยมีหนวยงานกลางที่ธนาคารธนชาตเปน  
หนวยงานในการพิจารณาจัดทำและเสนอประกาศ คำสั่ง ระเบียบการ
ปฏิบัติของทุกบริษัทในกลุมธนชาต 
 
 ดานการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเปน
ทีมงานที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุมธนชาต  
ทกุบรษิทั ใหมกีารปฏิบตังิานถกูตองตามระเบียบ ระบบงานทีก่ำหนด 
และการตรวจสอบความผิดพลาดบกพรองในการปฏิบตังิาน พรอมเสนอ
ขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีการควบคุมที่ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังจัดใหมี
หนวยงานกำกบักฎระเบยีบและขอบงัคบั (Compliance) เปนหนวยงาน
ติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
และการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุมดำเนินการอยูเผยแพรใหพนักงาน
ทำความเขาใจ ตลอดจนกำกับดูแลใหบริษัทในกลุมธนชาต มีการ
ประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ทางการประกาศกำหนด 
 
 การกำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของ
แตละบริษัทในกลุมธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่
กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ เพ่ือใหฝายตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นไดอยางมีอิสระจากฝายจัดการของ
แตละบริษัท เพ่ือใหแตละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ  
การตรวจสอบอยางมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานใหมีรายงาน
ทางการเงินที่ถูกตอง 
 
 ในสวนของการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทแม
และบริษัทในกลุมใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในระดับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยจัดโครงสรางใหมี  
การถวงดลุระหวางกรรมการอิสระกบักรรมการทีเ่ปนผูบรหิาร ตลอดจน
กำหนดขอบเขตหนาที่ ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการ
ประกาศกำหนด นอกจากน้ี ยังไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ในกลุมธนชาตถือปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 
และไมทำการที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชน 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  
 บริษัทฯ มีระบบการดูแลใหบริษัทในกลุมธนชาตมีการ
วิเคราะหและประเมินความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให
มีการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม และสอดคลองกับ
แนวทางการกำกับดูแลของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี 
บริษัทฯ มีการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงที่สำคัญ ๆ ของบริษัท
ในกลุมธนชาตที่อาจตองการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการ
จากบริษัทฯ โดยตรงซึ่งมีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงในดาน
ตาง ๆ รายงานตอคณะกรรมการบริษัทในกลุมเปนประจำทุกเดือน 
ทัง้นี ้นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุมธรุกิจทางการเงินไดจดัทำ
ตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด 
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โครงสร�างรายได�ของบริษัทฯและบริษัทย�อย 
 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินรวม สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

รายไดดอกเบี้ย    
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,348 6.23 1,899 5.44 1,057 3.19
 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 491 1.30 86 0.24 90 0.27
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,503 11.95 4,319 12.37 3,666 11.06
 เงินใหสินเชื่อ 21,502 57.05 20,942 59.96 14,952 45.11 
 การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 21,155 56.12 17,012 48.71 15,262 46.05

รวมรายไดดอกเบี้ย 49,999 132.65  44,258 126.72 35,027 105.68

คาใชจายดอกเบี้ย 25,765 68.36  19,943 57.10 11,998 36.20

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 24,234 64.29  24,315 69.62 23,029 69.48

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย        
 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 11.22 3,720 10.65 3,517 10.61
 กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 663 1.76 891 2.55 571 1.72
 กำไรสุทธิจากเงินลงทุน 852 2.26 1,139 3.26 523 1.58
 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 283 0.75 258 0.74 369 1.11
 กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 1,059 2.81 47 0.14 664 2.00
 รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 3,874 10.28 2,127 6.09 2,351 7.09
 รายไดเงินปนผล 488 1.30 755 2.16 492 1.49
 รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 2,009 5.33 1,673 4.79 1,630 4.92

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 13,458 35.71 10,610 30.38 10,117 30.52

รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ 37,692 100.00 34,925 100.00 33,146 100.00

2555 2554 2553

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงินร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต�ละกลุ�มธุรกิจ 
 
นโยบายและกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจของกลุ�มธนชาต 
 
 ในป 2555 กลุมธนชาตไดกำหนดทิศทางดานกลยุทธ 
(Strategic Direction) เพือ่กาวสูการเปนกลุมธรุกจิทางการเงนิครบวงจร 
(Fully Integrated Financial Services Group) ที่สามารถนำเสนอ
ผลติภณัฑและบรกิารทีม่คีณุภาพ และสามารถตอบสนองความตองการ
ทางการเงินใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกลุมธนชาต
สามารถบรรลุทิศทางกลยุทธที่ไดตั้งไว กลุมธนชาตจึงไดกำหนด  
วิสัยทัศนที่ตั้งอยูบนรากฐานของการใหบริการทางการเงินครบวงจร 
ดังนี้ “การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนน
การสรางสรรคความเปนเลิศทางดานการบริการและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงิน
ของกลุมลูกคาเปาหมาย ภายใตความรวมมือและความเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันของทุกหนวยงาน” 
 
 โดยวิสัยทัศนดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นจาก 3 แนวคิดหลัก   
คือ การเปนกลุมธุรกิจท่ีใหบริการทางการเงินครบวงจร (Universal 
Banking) และการยึดลูกคาเปนศูนยกลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรกิารใหตรงกบัความตองการของลูกคาในแตละกลุม (Customer 
Centric) ตลอดจนการรวมมือและรวมใจกันของทุกหนวยงาน  
เพื่อสงมอบบริการที่เปนเลิศใหกับลูกคา (Synergy) 
 
 นอกจากนี้ ความพยายามและความสำเร็จภายใต 3 แนวคิด
หลักนี้ ไมเพียงแตทำใหกลุมธนชาตเปนกลุมธุรกิจทางการเงิน  
ครบวงจรที่ประสบความสำเร็จในการแขงขัน แตยังเปนพลังสำคัญ  
ในการท่ีจะทำใหธนาคารธนชาตเปนธนาคารชั้นนำของอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชยของประเทศไดในอีก 3 ถึง 5 ปขางหนา 
 
 จากเปาหมายของการเปนกลุมธุรกิจทางการเงินครบวงจร 
และเปาหมายใหธนาคารธนชาตเปนธนาคารชั้นนำของอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชยของประเทศ และมีขนาดสินทรัพยที่เหมาะสมตอ  
การแขงขันทางธุรกิจ เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหแกลูกคา 
นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังไดใชความเชี่ยวชาญของสโกเทียแบงก   
ในการนำระบบงานดาน Customer Experience Management และ   
Sale and Service Model ซึ่งทำใหกลุมธนชาตสามารถสงมอบ
ประสบการณทีเ่หนอืกวาดวยการนำเสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุเพือ่ตอบสนอง 
ทกุความตองการทางการเงินของลูกคาอยางครบวงจร ทัง้นี ้กลุมธนชาต
ยังเพิ่มการใหความสำคัญกับการกระจายแหลงท่ีมาของรายไดใหมี
ความสมดุลระหวางรายไดจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Income) และ
รายไดจากคาธรรมเนียม (Fee-based Income) ซึ่งเปาหมายของ
ความสำเรจ็ดงักลาว ไดทำการส่ือสารตอพนกังานทัง้องคกร ในป 2556 
กลุมธนชาตไดกำหนดความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents)   
6 ประการ ดังนี้ 
  
 1. เรามีความมุงมั่นที่จะใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร
ดวยคณุภาพทีด่เีลศิ เพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุม 
(We intend to provide our customers, with a superior experience 

by offering the best service and a total financial solution to 
their unique needs.) 
 2. เรามีความมุงมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิผลและความพึงพอใจ
ของลกูคา โดยเนนการลงทนุทางดานบคุลากร เพ่ิมความรูความสามารถ
และพัฒนาทักษะการเปนผูนำ รวมถึงพัฒนาระบบและกระบวนการ
ทำงาน (We intend to increase our productivity and customer 
satisfaction through strategic investments in our people, 
leadership, systems, and processes.) 
 3. เรามคีวามมุงมัน่ทีจ่ะดำรงความเปนทีห่น่ึงในตลาดสนิเชือ่
รถยนตและขยายธุรกิจในตลาดสินเช่ือรถมือสองและธุรกิจรถแลกเงิน 
(We intend to be the dominant market leader for Hire Purchase 
Business with increasing share in Used and CYC segments.) 
 4. เรามุงมัน่ทีจ่ะขยายฐานลูกคาเงนิฝากเพือ่สรางสภาพคลอง
ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต (We intend to grow deposit base   
in order to maintain and improve liquidity to be sufficient for 
supporting growth.) 
 5. เรามุงมั่นที่จะขยายและเพิ่มสวนแบงการตลาดธุรกิจ  
สินเช่ือในกลุมลูกคาเปาหมาย (We intend to grow our loan 
market share in targeted segments.) 
 6. เรามีความมุงมั่นที่จะเพ่ิมปริมาณและสัดสวนรายไดทาง
ดานคาธรรมเนียมใหอยูในระดับเดียวกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชย (We intend to increase the fee-based income 
proportion to be on par with industry average.)  
 
 ความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents) ไดสื่อสารสู
พนักงานทกุระดบัเพ่ือใหพนักงานทกุคน ทกุหนวยธรุกิจมคีวามมุงมัน่
เดียวกันและสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายทางกลยุทธของ
กลุมธนชาตที่ไดวางไว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสอดคลองทางกลยุทธ
และชวยใหกลยทุธองคกรสามารถดำเนนิไปไดอยางเปนระบบ รวมถงึ
สามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมธนชาตจึงไดกำหนดแผน
ปฏิบัติการ CEO’s Six-point Agenda ซึ่งเปนเครื่องมือในการชวยให
เปาหมายที่วางไวประสบความสำเร็จอยางมีคุณภาพและเปนระบบ 
 
การประกอบธุรกิจของแต�ละสายผลิตภัณฑ� 
 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย� 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 ธนาคารประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ ธปท. ที่เก่ียวของ รวมทั้ง
ประกอบกิจการเปนผูแนะนำซื้อขายหนวยลงทุน แนะนำเปดบัญชี  
ซื้อขายหลักทรัพย นายหนาประกันภัย ประกันชีวิต ที่ปรึกษา
ทางการเงิน บริการเปนตัวแทนผูถือหุนกูและดแูลรักษาหลักทรัพย 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสาขารวม 629 สาขา 
(ไมรวมสำนักตนสน ซึ่งเปนสำนักงานใหญ) สำนักงานแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศของธนาคาร มีจำนวน 55 แหง แบงเปน
สำนักงานภายในที่ทำการสาขา หรือ Booth in Branch จำนวน   
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29 แหง และสำนักงานภายนอกทีท่ำการสาขา หรอื Stand Alone จำนวน 26 แหง เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: 
ATM) จำนวน 2,061 เครื่อง เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัต ิ (Recycling Machine) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ   
(Cash Deposit Machine: CDM) จำนวน 45 เครื่อง และเคร่ืองบันทึกรายการสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Machine: PUM)   
จำนวน 122 เครื่อง 
 
 กลุ�มผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 ธนาคารไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของลูกคาไดดียิ่งข้ึน โดยมี
ผลิตภัณฑ 4 กลุมหลัก ดังนี้ 
 

กลุมท่ี 1 
บริการดานเงินฝาก 

กลุมท่ี 2 
บริการดานเงิน 
ใหสินเชื่อ 
 

 ใหบริการดานเงินฝากกับกลุมลูกคา  
ทั้ งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล   
แบงบริการดานเงินฝากออกเปน 4 ประเภท 
คือ เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit)   
เงินฝากประจำ (Fixed Deposit) เงินฝาก
กระแสรายวัน (Current Deposit) และเงินฝาก
เงินตราตางประเทศ (Foreign Currency 
Deposit) 

 1. สินเช่ือธุรกิจ เปนสินเชื่อเพ่ือใชเปน
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือใชเสริม
สภาพคลองหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งลูกคา
สามารถเลือกใชบริการไดหลากหลายประเภท
สินเชื่อ 
 
  1.1 กลุมลูกค าธุ รกิจขนาดใหญ 
(Corporate Banking) ธนาคารไดพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ไมวา
จะเปนเงินใหสินเชื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน   
เงินใหกูที่มีความยืดหยุนตามความตองการ
ของลูกคา (Flexible Loan) เงินใหสินเช่ือ
โครงการ (Project Finance) เงินใหสินเชื่อ  
เพื่อการนำเขาและสงออก (Trade Finance) 

 ดวยภาวะการแขงขันที่รุนแรงในการระดมเงินฝาก โดยเฉพาะ
จากธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ธนาคารยังคงเนน  
การขยายฐานลูกคาขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมข้ึน ผานผลิตภัณฑ
ธนาคารตาง ๆ ที่เช่ือมโยงกัน ป 2555 ธนาคารมีการนำผลิตภัณฑใหม
ออกสูตลาดอยางตอเน่ือง ดวยผลตอบแทนที่เหมาะสมกับลูกคา 
สอดคลองกบัทศิทางอตัราดอกเบีย้ในระบบ อนัไดแก เงนิฝากออมทรัพย
เงินเดือนยิ้มได (Smile Payroll) สำหรับลูกคาบุคคลรายยอยและ  
รายกลาง เพื่อใชเปนบัญชีที่รับเงินเดือนผานธนาคาร เงินฝากประจำ
ระยะสั้น 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และ 2 เดือน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ออมเงินใหลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังออก
ผลิตภัณฑเงินฝากประจำพิเศษตาง ๆ ตามความตองการของตลาด   
ทั้งระยะสั้น 4, 5 เดือนไปจนถึงระยะยาว 11 เดือน และ 15 เดือน   
รวมถึงเงินฝากประจำที่ ใหผลตอบแทนสูงข้ึนตามระยะเวลาที่ฝาก 
Fixed Super Grow Up โดยมีคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ  
ที่สามารถถอนเงินฝากกอนครบกำหนดไดโดยยังไดรับผลตอบแทนที่ดี 
ตางจากเงินฝากประจำทัว่ไป เพือ่เพิม่ความคลองตวัในการบริหารเงินออม
ของลูกคาใหไดประโยชนสูงสุด ทั้งนี ้ ทุกผลิตภัณฑไดรับการตอบรับ  
เปนอยางดีจากลูกคา 

 ในป 2555 ธนาคารไดมีการแบงลูกคาธุรกิจออกเปนกลุม เพื่อให
สามารถเขาใจถึงความตองการ และนำเสนอผลิตภัณฑของธนาคาร   
ใหตรงตามความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
  
 
 สำหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญนั้นธนาคารมุงเนนการพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางตอเน่ือง และนำเสนอผลิตภัณฑ
ทางการเงนิทีค่รบวงจรตามความตองการของลกูคาแตละราย นอกจากน้ี 
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รวมไปถึงการเปนที่ปรึกษาดานการเงิน เพ่ือ
ชวยใหลกูคามตีนทนุทางการเงนิอยางเหมาะสม 
(Financial Advisory Service) ทั้งทางดาน
ตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน (Debt and 
Capital Market) เชน การออกและเสนอขาย
หุนกูหรือหลักทรัพยอื่นใด โดยจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 
นอกจากนี้ ยังเสนอผลิตภัณฑที่ชวยบริหาร  
ความเสี่ยงแกลูกคา โดยเฉพาะดานอัตรา  
แลกเปลี่ยนไมวาจะเปน Forward Contract, 
Foreign Currency Swap เปนตน และธนาคาร
ยังชวยอำนวยความสะดวกแกลูกคาในการ
บริหารจัดการเงินสด (Cash Management) 
โดยเสนอผลิตภัณฑที่ชวยตอบสนองความ
ตองการอยางหลากหลาย 
 
  1.2 กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอม (SME) เชน สินเชื่อ SME-S 
ผลิตภัณฑสำหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SME) ที่มีความตองการ  
สินเชื่อสูงสุด 10 ลานบาท สินเชื่อเติมเต็ม 
(Top Up Facilities) ซึง่เปนวงเงนิพเิศษเพิม่เตมิ
สำหรับลูกคา วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)   
เพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ หนังสือค้ำประกัน 
(LG) สำหรับลูกคาธุรกิจ หรือลูกคาบุคคลที่มี
ความตองการใชวงเงินค้ำประกันสินเช่ือในการ  
ค้ำประกัน การดำเนินงานใหกับหนวยงาน 
บริษัททั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เปนตน 
 
 2. สินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับรถยนต เปน
บรกิารสนิเช่ือเพ่ือผูประกอบการเก่ียวกับรถยนต
ที่มีความตองการวงเงินกูระยะสั้น เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองใน
กิจการ และวงเงินกูระยะยาวเพื่อใชในการ
ขยายธุรกิจ หรือลดตนทุนทางการเงิน รวมถึง
เสนอบรกิารทางการเงินดานอืน่ ๆ เชน สนิเช่ือ
เชาซื้อเพื่อใชในธุรกิจ (Fleet) และการให
สัญญาเชาทางการเงิน (Financial Lease) 
เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ธนาคารยังมุงขยายธุรกิจไปที่กลุมลูกคาขนาดเล็กดวย เนื่องจาก
เปนกลุมลูกคาที่ตองการการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร โดย
ธนาคารไดออกผลิตภัณฑ “สินเช่ือ SME-S ซึ่งเปนผลิตภัณฑสำหรับ
กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ที่มีความตองการ
สินเช่ือสูงสุด 10 ลานบาท” เนนการอนุมัติที่รวดเร็ว สามารถรับรอง
ระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ (Turnaround Time) ใหกับ
ลูกคาได 
 
 
 
 
 
 
 มุงเนนการใหบริการดานสินเชื่อกับกลุมผูประกอบการที่เปน
พันธมิตรอันดีในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตกับธนาคารเสมอมา และ  
ใชฐานขอมูลที่ธนาคารมีอยูในการพัฒนาเครื่องมือ สำหรับพิจารณา
และกลั่นกรองการอนุมัติสินเช่ือ ควบคูไปกับการควบคุมความเส่ียง  
ใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (Credit Scoring) นอกจากน้ัน ธนาคาร  
ยังมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ และขบวนการเพ่ือใหสอดคลองกับ  
รูปแบบ และชองทางของกลุมลูกคาแตละกลุม ไมวาจะเปนกลุมลูกคา
ผานชองทางบริษัทผูผลิตรถยนต กลุมลูกคารถยนต ใหม และ  
ผูประกอบการรถยนตใชแลวผานชองทางธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 
หรือกลุมลูกคาผูประกอบการรถยนตใชแลวผานชองทางบริษัทผูให
บริการประมูลรถยนต เปนตน ในสวนของธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อประเภท 
Fleet และธุรกิจการใหเชาทางการเงิน (Financial Lease) ธนาคาร  
มุงเนนการใหบริการผานกลุมลูกคาเกาที่มีศักยภาพ และมีความมั่นคง
ทางการเงินสงู ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ  
ของชองทางการขายใหครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั่วประเทศ 
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 3. สิน เชื่ อ เพื่ อการค าต า งประ เทศ 
เปนการใหบริการครบวงจรในดานการคา  
ตางประเทศ เชน การเปดเล็ตเตอรออฟเครดิต
เพื่อนำเขาสินคา (Import L/C issuance) และ
การใหสินเช่ือเพ่ือการนำเขาแบบทรัสตรีซีท 
(Trust Receipt) การเปนตัวแทนในการชำระ
เงินคาสินคา ตามเอกสารเรียกเก็บ D/P, D/A 
ใหแกผูขายในตางประเทศ การใหสินเชื่อเพื่อ
การสงออกแบบแพคก้ิงเครดิต (Packing 
Credit) การรับซื้อและซื้อลดเอกสารสงออก 
(Export Bi l l Purchased/Discounted)   
การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสงออก 
(Export Bill for Collection) การออกหนังสือ
ค้ำประกันในประเทศและตางประเทศ (Letter 
of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการ  
เงินโอนไปตางประเทศ และการบริการรับ  
เงินโอนจากตางประเทศ 
 
 4. สินเชื่อเชาซื้อรถยนต โดยผลิตภัณฑ
ที่ ใหบริการในปจจุบัน คือ สินเช่ือเชาซื้อ
รถยนตใหม สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง และ  
สินเชื่อ Sale and Lease Back ในช่ือ
ผลิตภัณฑ “สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน”   
ซึ่งเปนสินเชื่อที่ตอบสนองความตองการของ  
ผูบริโภคที่ตองการเงินสด โดยมีจุดขายจาก
ยอด เ งิ น อนุ มั ติ ที่ สู ง กว า สิ น เ ชื่ อ เ งิ น สด  
สวนบุคคลและอัตราดอกเบี้ยต่ำกวา รวมทั้ง
ระยะเวลาการผอนชำระนานกวาสินเช่ือบุคคล
ทั่วไป ทำใหผูบริโภคสามารถเลือกระยะเวลา
และคางวดที่สอดคลองกันกับความสามารถ  
ในการผอนชำระ 
 
 
 5. สินเชื่อบุคคลท่ีมีหลักประกัน ไดแก 
บริการสินเชื่อ เพื่อที่อยูอาศัย ภายใตชื่อ
ผลิตภัณฑธนชาต Home Loan บรกิารสินเชื่อ
อเนกประสงค ภายใตชื่อผลิตภัณฑสินเชื่อ  
ธนชาตบานแลกเงิน (Cash Your Home) และ
สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) 
 
 
 
 

 การบริการที่ถูกตองแมนยำ สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบ้ียและ  
คาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรสำคัญในการสงเสริมใหลูกคามาใชบริการ
ดานธุรกรรมการคาตางประเทศ โดยธนาคารคำนึงถึงการตอบสนอง
ความตองการและการสงเสริมการทำธุรกรรมของลูกคาในภาพรวม 
ธนาคารมีเปาหมายการขยายฐานลูกคาทั้งที่เปนธุรกิจขนาดใหญ  
ขนาดกลาง และขนาดยอม ธนาคารไดสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพ่ือ
การนำเขา สินเชื่อเพ่ือการสงออก เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนเสริม
สภาพคลองใหแกลูกคา รวมทั้งใหคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการคา
ตางประเทศจากผูเช่ียวชาญ อีกทั้งธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการดานการคาตางประเทศใหมีความหลากหลาย และตรงตาม
ความตองการของลูกคามากยิ่งข้ึน โดยใชประโยชนจากเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีครอบคลุมอยู ในทุกทวีป เพื่อบริการลูกคา  
ไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการ
จากธนาคาร 
 
  
 
 
 ธนาคารมุงเนนการใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งผาน
ตัวแทนจำหนายรถยนตและสาขาธนาคาร โดยมีนโยบายการกำหนด
ราคาซึ่งคำนึงถึงปจจัยภายนอก เชน การแขงขันในตลาด และปจจัย
ภายใน เชน ตนทุนทางการเงิน และความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ 
ธนาคารยังมุงเนนการทำกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับตัวแทน
จำหนายรถยนตในแตละพื้นที ่ เพื่อเสนอเงื่อนไขเชาซื้อที่ตรงตอความ
ตองการของตัวแทนจำหนายรถยนตและผูบริโภคในพ้ืนท่ีมากขึ้น 
นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีในระดับตัวแทนจำหนายรถยนต 
ธนาคารมีนโยบายสงเสริมความสัมพันธและการทำกิจกรรมสงเสริม
การขายในระดับบริษัทผูผลิตรถยนตดวย เพื่อเปนการเพ่ิมสวนแบง
ทางการตลาดดานเชาซื้อรถยนตและสงเสริมภาพลักษณความเปนผูนำ
ดานเชาซื้อรถยนต ในดานชองทางจำหนาย ธนาคารไดใหบริการ  
สินเชื่อรถแลกเงินผานชองทางสาขาของธนาคาร เพื่อใหความสะดวก
แกลูกคามากข้ึน 
 
 ธนาคารมุงเนนความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและนำเสนอ
บริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา รวมถึง  
มีการสงเสริมการตลาดตามสถานการณและภาวะการแขงขัน โดยมี
สายงาน Retail Banking เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เงื่อนไข ตลอดจนอัตราดอกเบ้ีย โดยลูกคากลุมเปาหมาย 
ไดแก ลูกคาที่ตองการซื้อบาน และลูกคาที่ตองการสินเช่ือเพื่ออุปโภค
บริโภคสวนบุคคลโดยใชบานเปนหลักประกัน ทั้งนี ้ ธนาคารจัดใหม ี 
ชองทางการใหบรกิารสนิเช่ือบคุคล โดยเจาหนาทีท่มีขายลกูคาผูบริโภค 
ดูแลการจำหนายผลิตภัณฑตามเปาหมายที่กำหนดในแผนธุรกิจ   
และเครือขายสาขาเปนชองทางการประชาสัมพันธสินเชื่อบุคคล  
หรือผลิตภัณฑใหม ๆ แกลูกคา 
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 6. สินเชื่ อบุคคลที่ ไมมีหลักประกัน   
การใหบ ริการดานสินเ ช่ือบุคคลโดยไมมี  
หลักประกันประเภทสินเชื่ออเนกประสงค  
ที่ไมระบุวัตถุประสงคและระบุวัตถุประสงค 
เพื่อเขาถึงและตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหหลากหลายและครอบคลุมทุกความ
ตองการ ตามเงื่อนไขสินเชื่อที่กำหนด ภายใต
ช่ือผลิตภัณฑ ดังนี้  
 - สินเชื่อสวนบุคคล T-Loan ใหบริการ
สินเชื่ออเนกประสงคสำหรับกลุมลูกคาทั่วไป 
โดยลูกคาทำการผอนชำระรายเดือนโดยเทา ๆ 
กันทุกเดือนตามกำหนดระยะเวลา 
 - สิน เชื่ อสารพัดนึ ก เป นสิน เ ช่ื อ
อเนกประสงควงเงินกู เพิ่มเติมใหแกลูกคา  
เชาซื้อรถยนตของธนาคารที่มีประวัติการผอน
ชำระดี 
 - สินเชื่อสำหรับพนักงานในโครงการ
พิเศษ เปนสินเชื่อใหบริการเฉพาะกลุมลูกคา
ของบริษัทที่เขารวมโครงการกับธนาคาร 
 - สินเชื่อเ พ่ือการศึกษา (Scholar 
Loan) เปนสินเชื่อที่ระบุวัตถุประสงคชัดเจน
เพื่อสำหรับชำระคาเลาเรียนหรือคาใชจาย  
ในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก 
 - สินเชื่อบำเหน็จค้ำประกัน เปน  
สินเชื่ออเนกประสงคโครงการพิเศษสำหรับ
กลุมลูกคาขาราชการผูรับบำนาญรายเดือน
ผานกรมบัญชีกลาง 
 - บัตรสินเชื่อบุคคล (FLASH Card) 
เปนสินเชื่อหมุนเวียนสวนบุคคลบริการใน  
รูปแบบบัตรสินเชื่อบุคคล ภายใตชื่อผลิตภัณฑ 
“FLASH Card” โดยเปนผลิตภัณฑที่ เนน  
ความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกถอนเงินสด
จากตู ATM ไดทั่วโลก โดยลูกคาสามารถท่ีจะ
เลือกจายขั้นต่ำไดในแตละรอบบัญชี 
 - บัตรเครดิต เปนวงเงินสินเช่ือที่ใช  
ซื้อสินคา/บริการแทนเงินสดหรือสามารถเบิก
ถอนเงินสดได ทางธนาคารมีบัตรเครดิต  
รวมกบั VISA และ Master Card เพือ่ใหบรกิาร
บัตรเครดิตหลากหลายประเภท โดยแบงตาม
คุณสมบัติ ของลู กค าและความต องการ  
ของลูกคา ท่ีตองการใชบริการบัตรเครดิต   
ภายใตชื่อผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑในกลุมสินเช่ือรายยอยที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured 
Lending Product) ใหความสำคัญถึงความเขาใจในความตองการ  
ของลูกคาเปาหมาย เปนพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธทางการแขงขัน   
ทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การนำเสนอแคมเปญทางการตลาด 
ชองทางการบริการ และวิธีการใหบริการที่เหมาะสมกับลูกคา โดยมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายใหลูกคาเลือกไดตามความเหมาะสมตาม  
ชวงอายุ (Life Stage) และวิธีการดำเนินชีวิต (Life Style) เนนการ
สื่อสารที่เขาใจไดงาย สามารถใชไดตามเง่ือนไขจริงไมยุงยาก และ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน ทั้งนี้ เพ่ือการ  
เขาถึงลูกคาในฐานะผลิตภัณฑในชีวิตประจำวัน (Everyday Needs)  
 
 กลยุทธการแขงขันหลักสำหรับแตละผลิตภัณฑ 
 1. สินเชื่อสวนบุคคล จัดใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ที่สามารถ  
ตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุมไดอยางชัดเจน   
โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของลูกคา 
 2. บัตรสินเช่ือหมุนเวียน เปนวงเงินสำรองในการใชจาย  
ตามวัตถุประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลา ซึ่งลูกคาสามารถเบิก  
เงินสินเช่ือไดตามความตองการจากเคร่ือง ATM ทั่วโลก 
 3. บัตรเครดิต เนนการใชในชีวิตประจำวันที่ลูกคาผูถือบัตร
สามารถใชไดจริงไมยุงยาก และไดรับผลประโยชนจากการใชบัตร  
ตรงตามความตองการ 
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  - บตัรเครดิตธนชาต Drive สำหรบั  
กลุมลูกคาทั่วไปที่ตองการมีบัตรเครดิต โดยมี
สิทธิประโยชนหลักในการรับสวนลดในรูปแบบ
เปนการจายคืนเงินบางสวน (Cash Back)   
สำหรับการเติมน้ำมัน 
  - บัตรเครดิตธนชาต Platinum   
สำหรั บ ลู กค าที่ ต อ งกา รอภิ สิ ท ธิ์ และ  
สิทธิประโยชน ในรูปแบบของความหรูหรา 
สะดวกสบายในฐานะผูถือบัตร 
 
 เปนบริการรองรับการทำธุรกรรมทาง  
การเงินของลูกคาผานชองทางตาง ๆ ของ
ธนาคาร ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบดวย บริการโอนเงิน 
(Fund Transfer) บริการโอนเงินรายยอย
อัตโนมัติ (ATS) บริการโอนเงินรายใหญ
ระหวางธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงิน
รายยอยระหวางธนาคาร (Bulk Payment 
System) บริการรับชำระเงินคาสินคาหรือ
บริการ (Bill Payment) บริการบัตรเดบิต 
นอกจากน้ี ยังไดพัฒนาระบบการใหบริการ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนอง  
ความตองการของลูกคา ไดแก 
 - บริการ Thanachart i-Net 
 - บริการ Thanachart SMS Alert 
 - ผลิตภัณฑบัตรเดบิตแคชแบ็ก 
 
 
 
 
 
 1. บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราตาง
ประเทศ ใหบริการซื้อขายธนบัตรตางประเทศ 
Travellers’ cheques รวมถึงการซ้ือขาย  
เงินตราตางประเทศทันที และการซื้อขาย  
เงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อธุรกรรมของ
ลูกคาทางดานการคาตางประเทศ และเพื่อ  
การโอนเงินตราตางประเทศ เขา/ออก สำหรับ
การรับและชำระคาสินคาและบริการเพ่ือบุคคล
ธรรมดา รวมถึงการเปดบัญชีเงินฝากที่เปน
เงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน 
 

กลุมท่ี 3 
บริการดาน 
อิเล็กทรอนิกส 
 

 สามารถนำเสนอไดทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยเนน
กลยุทธ ในการขายผานชองทางสาขาแบบ Cross Selling และ   
Up-selling สำหรับกลุมลูกคาบุคคลท่ีตองการความสะดวกรวดเร็ว  
ในการทำธุรกรรม และตองการความปลอดภัยในการโอนเงิน   
เพ่ิมรายการสงเสริมการขายใหดึงดูดใจลูกคามากยิ่งข้ึน เนนการเขาถึง 
ความงาย และสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ และสามารถรับเงินได
ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน โดยมีสาขาตั้งอยูในศูนยการคาหรือ
บริเวณใกลเคียงอาคารสำนักงาน เพื่อพรอมใหบริการ ธนาคารไดเปด
ใหบริการ ดังน้ี 
 1. บริการอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดาและ  
นิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคา เชน ถามยอดคงเหลือ  
ในบัญชี โอนเงินภายในและระหวางธนาคาร ตลอดจนชำระคาสินคา
และบริการตาง ๆ เพ่ิมอีกหนึ่งชองทาง 
 2. บริการแจงขอมูลการเงินผานระบบ SMS แจงผลการทำ  
รายการไปยังหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไวกับธนาคาร   
ไมวาจะเปนการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชั่วโมง 
 3. มอบบริการที่เปนเอกลักษณพิเศษของบัตรเดบิตแคชแบ็ก   
ทั้งความคุมคาจากการบริการรับเงินคืนเขาบัญชีทุกยอดการใชจาย
ผานบัตร และความปลอดภัยสูงสุดแกผูถือบัตรดวยเทคโนโลยีชิพ 
EMV ที่ชวยปองกันการโจรกรรมขอมูลบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ธนาคารไดมีการขยายเครือขายสาขาและสำนักงานแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ ครอบคลุมการใหบริการแกธุรกิจและนักทองเท่ียว
ไปยังทั่วประเทศ รวมถึงการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
โดยอิงกับการเคลื่อนไหวของเงินตราตางประเทศในตลาดโลก  
เปนสำคัญ ทำใหลูกคาของธนาคารไดราคาท่ีทันตอเหตุการณและ  
เปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมท่ี 4 
บริการดานอื่น ๆ 
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 2. ธุรกิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจ  
หลกัทรพัย ไดแก การใหบริการเปนผูเก็บรกัษา
หลกัทรพัย (Custodian) เปนผูดแูลผลประโยชน
ของกองทนุ (Trustee, Fund Supervisor) เปน
ผูแทนผูถอืหุนกู (Bondholder Representative) 
 

 นอกจากการขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแตงตั้งผูดูแล
รักษาหลักทรัพยชวงในตางประเทศ (Foreign Sub Custodian) เพื่อ
รองรบัการใหบรกิารแกกองทนุไทยทีต่องการไปลงทนุในตางประเทศแลว 
ในป 2554 ธนาคารไดยืน่ขอรบัใบอนุญาตการเปนนายทะเบยีนหลกัทรพัย 
(Registrar) เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคาที่โอนมาจากธนาคาร
นครหลวงไทย และเพ่ือเติมเต็มธุรกิจใหสามารถใหบริการครอบคลุม
ทุก ๆ ความตองการของลูกคา โดยยังคงอาศัยเครือขายธุรกิจของ
ธนาคารในการขยายธุรกิจ พรอมกับการใหผลิตภัณฑเสริมเพื่อเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารการเงินและการลงทุนแกกองทุนตาง ๆ 
ที่มาใชบริการ 

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อโอกาสหรือข�อจำกัดในการประกอบธุรกิจ 
  
 ในป 2555 ที่ผานมา การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงอยูในภาวะออนแออยางตอเน่ืองจากป 2554 ไมวาจะเปนปญหาหน้ีสาธารณะ
หรือท่ีเรียกวาหนาผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปญหาหนี้สาธารณะของประเทศกลุมยุโรป ปญหาเงินฝด (Deflation) 
ของประเทศญี่ปุน เปนตน แมเศรษฐกิจโลกจะเริ่มสงสัญญาณการฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ในชวงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ป 2554   
จากการประกาศมาตรการแกไขปญหาของประเทศตาง ๆ แตการแกไขปญหาเชิงโครงสรางทีเ่รือ้รงัมานาน ตองใชเวลาพอสมควรในการแกปญหา 
ดวยเหตุผลดังกลาว ทำใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเบนเข็มมายังภูมิภาคเอเชีย โดยคาดการณวาจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่โดดเดนและเปนแหลงที่นักลงทุนตองการมาลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economic Community: AEC) ซึง่มีประเทศไทยเขารวมเปนหนึง่ในประเทศสมาชกิ สำหรบัการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในปทีผ่านมา 
ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบกับภาวะหดตัวจากอุทกภัยในไตรมาส 4 ป 2554 แตดวยแรงขับเคล่ือนหลักจากอุปสงคในประเทศที่ขยายตัว  
ในเกณฑดี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และการสงออกท่ีมีการฟนตัว 
ตลอดจนภาคธุรกิจมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัยในป 2554 สงผลใหในป 2555 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัว  
ไดถึงรอยละ 6.4 
 
 เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยูบนความผันผวนและไมแนนอน สงผลใหธนาคารธนชาตไดมีแผนงานในการติดตามและทบทวน
สถานการณแวดลอมของอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ (Industry Landscape) อยางใกลชิด ไมวาจะเปนปจจัยเสี่ยงทางดานการเมือง ผลกระทบ
ของการดำเนินนโยบายเชิงผอนคลายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การใช
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) การเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยางไมจำกัดจำนวน (Outright Monetary Transaction: 
OMT) ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาว จะสงผลโดยตรงตอปริมาณเงินในตลาด สภาพคลองอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย 
ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ และการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
 
 การติดตามความคืบหนาของโอกาสในการประกอบธุรกิจ อาทิ มาตรการรองรับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทั้งภาครัฐ
และ ธปท. ไดรวมกนัสงเสรมิและผอนคลายกฎระเบียบเพ่ือใหมกีารลงทุนในตางประเทศมากข้ึน ภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 
ซึง่มีระยะเวลาในการดำเนินนโยบายระหวางป 2553 - 2557 ไดใหการสนับสนนุการลดตนทุนของระบบการสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานทางการเงิน 
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน ธปท. ในฐานะผูกำกับดูแล ไดจัดทำแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยาย  
ระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและผูออมในประเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและกระจายความเส่ียงในการลงทุน
ไดมากขึน้ รวมทัง้สรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ใหเกิดความสมดลุของเงินทนุเคล่ือนยาย และกระตุนการพัฒนาตลาดการเงิน ซึง่ปจจบุนัไดดำเนินการ
ใหมีผลบังคับใชในเรื่องการผอนคลายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ไดแก การผอนคลายใหบริษัทจดทะเบียนสามารถลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศไดโดยตรง ใหคนไทยลงทุนในตราสารสกุลเงินตราตางประเทศท่ีออกและเสนอขายในประเทศได และใหผูลงทุนสถาบันที่บริหาร  
การลงทุนของรายยอยสามารถบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดเสรี การผอนคลายใหรายยอยลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศได  
โดยไมตองขออนุญาตจาก ธปท. และการผอนคลายรองรับการลงทุนตามโครงการ ASEAN Linkage นอกจากน้ี ธปท. ยังมีแผนกลยุทธระบบ
การชำระเงินป 2555 - 2559 (Payment System Roadmap) โดยกำหนดใหมีโครงการสำคัญ 6 โครงการ ไดแก 1) โครงการสงเสริมและพัฒนา
การทำธุรกรรมชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 2) โครงการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการชำระเงิน 3) โครงการเตรียมความพรอมในการรวมตัว
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4) โครงการลดความเส่ียงในระบบการชำระเงิน 5) โครงการเพิ่มความปลอดภัยในการใชบริการเครื่องเอทีเอ็ม 
และ 6) โครงการคุมครองและใหความรูแกผูใชบริการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในระบบการชำระเงิน รวมถึงเปนการ
คุมครองและใหความรูแกผูใชบริการอีกดวย 



55รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน�มการแข�งขัน  
 
 ณ สิ้นป 2555 จำนวนธนาคารพาณิชยทั้งระบบมีทั้งสิ้น   
31 แหง โดยแบงแยกเปนธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย
ทั้งสิ้น 16 แหง และสาขาธนาคารตางประเทศอีกจำนวน 15 แหง   
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของธนาคารพาณิชย ไทยอยู ใน  
เกณฑที่คอนขางดี โดยไดรับแรงสนับสนุนจากการเจริญเติบโต  
อยางตอเนื่องจากธุรกิจหลักอยางสินเช่ือที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 13.7 ซึ่งเปนการขยายตัวตอเน่ืองเปนเลข 2 หลักติดตอกัน
เปนปที่ 3 และเปนสินเชื่อที่ถือวาขยายตัวในอัตราที่สูงกวาปกติเกือบ 
3 เทา อนัเนือ่งมาจากการขยายตัวอยางตอเนือ่งของสินเชือ่ภาคธุรกิจ 
ซึ่งมีความตองการใชเงินทุนเพื่อฟนฟูกิจการหลังอุทกภัยและขยาย
การลงทุนรองรับอุปสงคในประเทศที่ขยายตัวตอเนื่อง สินเช่ือภาค
ครัวเรือน สินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเช่ือครัวเรือน
อื่น ๆ โดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อรถยนต อันเปนผลจากการท่ีบริษัท
รถยนตสามารถกลับมาผลิตไดเปนปกติและเรงผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการทีส่ะสมจากชวงกอนหนา รวมทัง้ความตองการทีเ่พ่ิมขึน้
จากนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก ทำใหในสวนของเงินใหสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยรวมทั้งระบบเทากับ 11,277,738 ลานบาท   
เปนยอดเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย
จำนวน 10,152,702 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90.02 จาก  
ยอดเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ และเปนยอดเงิน  
ใหสนิเช่ือของสาขาธนาคารตางประเทศอกีจำนวน 1,125,036 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 9.98 จากยอดเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย  
ทั้งระบบ หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยรวมทั้ง
ระบบเทากับ 10,219,904 ลานบาท แยกเปนสวนของธนาคาร
พาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 9,540,114 ลานบาท   
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 93.35 จากยอดเงินรับฝากรวม และเปน  
ยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารตางประเทศอีกจำนวน 679,790 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.65 จากยอดเงินรับฝากรวม สงผลให 
ณ สิ้นป 2555 เงินฝากของธนาคารพาณิชยทั้งระบบขยายตัวรอยละ 
27.90 จาก ณ สิ้นป 2554 ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการเรงระดมเงินฝาก
เพื่อรองรับความตองการสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น และปองกันความเสี่ยง  
ที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
 
ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคู�แข�ง 
 
 ในป 2555 ที่ผานมา ธนาคารธนชาตมีเครือขายสาขาจำนวน 
630 สาขา มีสินทรัพยรวมทั้งหมด 1,016,088 ลานบาท เพิ่มขึ้น  
จากปกอนหนา 130,028 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 14.67   
มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉล่ีย (ROAA) รอยละ 0.89 
และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) รอยละ 
10.56 มีเงินใหสินเชื่อ 754,063 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
118,843 ลานบาท หรอืรอยละ 18.70 และมเีคร่ืองเอทีเอม็รวมทัง้สิน้ 
2,061 เครื่อง นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำการเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการ
ทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) ธนาคารธนชาตไดบรรลุ
ขอตกลงในการจำหนายหุนบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) ใหแกกลุมพรูเด็นเชียล กลุมธุรกิจการเงินช้ันนำจาก
ประเทศองักฤษ เพือ่รวมกันนำเสนอผลติภณัฑประกนัชวีติทีต่อบสนอง
ความตองการของลูกคาธนาคารท่ัวประเทศ ดวยความเชี่ยวชาญของ

กลุมพรูเด็นเชียลจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันชีวิตใหม ๆ   
และหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน
ธนชาต เพื่อใหสามารถนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑประกันชีวิต 
ตลอดจนใหบริการที่ดียิ่งข้ึนแกลูกคา 
 
แนวโน�มการแข�งขันในอนาคต 
 
 แนวโนมในป 2556 สถานการณเศรษฐกิจโลกยังคงมี  
แนวโนมออนแออยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
สำคญัในชวงทีผ่านมาสะทอนเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจทีด่ขีึน้เปนลำดบั 
เศรษฐกิจประเทศคูคาของไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 
โดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนและกลุมประเทศตลาดเกิดใหมจะชวยขับเคลื่อนให
เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง ขณะที่
เศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรและญี่ปุนมีแนวโนมออนแอลงจากครั้งกอน 
สำหรับเศรษฐกิจไทย จากประมาณการทางเศรษฐกิจของสถาบันวิจัย
และสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศและตางประเทศ ตวัเลขทางเศรษฐกิจ
มสีญัญาณปรบัตวัไปในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยคาดวาเศรษฐกจิไทยในป 2556 
จะมกีารขยายตวัประมาณรอยละ 4.5 ถงึ 5.5 โดยมแีรงขับเคลือ่นหลกั
จากอุปสงคภายในประเทศ ทั้งดานการบริโภคและการลงทุน โดยการ
บริโภคภาคเอกชนไดรับแรงสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถยนต
คันแรกที่มีผลตอเน่ืองมาจากป 2555 รวมทั้งการปรับโครงสรางอัตรา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่จะบังคับใชในปภาษี 2556 การลงทุน  
ภาคเอกชนยังมีแนวโนมขยายตัวไดดีจากการลงทุนเพื่อรองรับ  
ความตองการในประเทศที่ยังแข็งแกรง และการซอมสรางในบาง
อุตสาหกรรมที่ยังไมเสร็จสิ้น ขณะที่ภาคการสงออกจะเริ่มทยอย  
ฟนตัวจนกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นในชวง
ครึ่งหลังของป 2556 ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวได
ตอเน่ืองหลังจากที่แรงกระตุนจากมาตรการภาครัฐบางสวนทยอย  
สิ้นสุดลง สวนแรงกดดันดานเงินเฟอมีแนวโนมทรงตัวใกลเคียงกับ  
ปกอนหนาสอดคลองกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จึงคาดการณวา
อัตราเงินเฟอในปนี้จะอยู ในชวงรอยละ 2.5 ถึง 3.5 หากไมมี
สถานการณรุนแรงใดเกิดขึ้น อยางไรก็ดี ยังคงมีปจจัยเส่ียงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่ตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
ปจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศ ไดแก ความยั่งยืนของการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา วิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรป 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ขอพิพาทหมูเกาะเซนกากุ/เตียวหยู 
เปนตน สวนปจจัยเสี่ยงภายในประเทศ ไดแก นโยบายการเพ่ิม
คาแรงขั้นต่ำ 300 บาท ความไมแนนอนทางการเมือง ความผันผวน
ของเงินทุนเคลื่อนยาย ตลอดจนการเรงตัวของหน้ีสินภาคครัวเรือน 
จนอาจทำใหการผิดนัดชำระหนี้เพ่ิมสูงข้ึนได 
 
 การแขงขันของธนาคารพาณิชยไทยยังคงมีความตอเนื่อง
ภายใตการขยายธุรกิจของสถาบันที่มิใชสถาบันการเงิน ธนาคาร
เฉพาะกิจของภาครัฐ ทั้งทางดานการขยายตัวของเงินฝาก และ  
การขยายตัวของสินเช่ือ ทั้งนี้ รวมถึงการใหบริการทางการเงินของ
สถาบันที่มิใชสถาบันการเงิน อาทิ 7-11 และ Pay at Post เปนตน 
การใหบริการชำระคาสินคาและบริการทางการเงิน การขาย
ผลิตภัณฑประกันภัย การขายผลิตภัณฑประกันชีวิต จากการแขงขัน
ดังกลาว ทำใหในป 2556 ธนาคารพาณิชยหลายแหงพยายาม  
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ที่จะเสริมสรางศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ดานเพื่อให เกิด  
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการพัฒนาการใหบริการงานขาย
และงานบริการ (Sales and Services) ตามหลัก Customer 
Centricity เนนใหบริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) 
เพื่อสามารถตอบสนองการใหบริการทางการเงินกับลูกคาเฉพาะกลุม 
(Customer Segmentation) การขยายชองทางการใหบริการให
ครอบคลุมลูกคาเปาหมายทั่วประเทศ ไมวาจะเปนการขยายสาขา
ของธนาคารพาณิชยในหางสรรพสินคา แหลงชุมชน การขยาย
ปริมาณเครื่องเอทีเอ็ม การขยายตัวของ Electronic Corner (ATM, 
CDM และ UDP) รวมถึงการปรับโครงสรางของสาขาเพื่อใหบริการ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำมาซึ่งการเพิ่มรายไดจาก
คาธรรมเนียม (Fee Base Income) และการเพ่ิมประสิทธิภาพการให
บริการทางดานตาง ๆ ที่มีตอกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ การพัฒนา
ทางดาน Internet Banking, Mobile Banking รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพและการใหบริการในธุรกิจ Trade Finance และ Cash 
Management เปนตน นอกจากน้ี การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Alliances) กับธุรกิจตาง ๆ เพื่อเพิ่มเครือขายและ
ศักยภาพในการทำธุรกิจจะทำใหธนาคารพาณิชยสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาเปาหมายไดหลากหลายมากข้ึน ทั้งนี้   
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑแบบ Bundling Product ควบคูไปกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ และการ Cross-selling ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ
ธนาคารเอง อาทิ การทำ Bancassurance ของธุรกิจประกันภัยและ
ประกนัชวีติ นอกจากนี ้ธนาคารพาณชิยไดมุงเนนการสรางภาพลกัษณ
องคกรผานสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ และการเพิ่มโครงการ  
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) นอกเหนือไปจากการแขงขันดานอัตรา  
ดอกเบ้ีย การพัฒนากลยุทธที่ ไมมุงเนนการแขงขันดานราคา  
ดังกลาวจะทำใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ สามารถที่จะกำหนด
ตำแหนงทางการแขงขัน (Competitive Positioning) ที่แตกตาง  
ไดชัดเจน เพื่อใหสามารถที่จะนำไปสู Competitive Advantage หรือ
การไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต 
 
ผลิตภัณฑ�ธุรกิจหลักทรัพย� และธุรกิจจัดการลงทุน 
 
 ธุรกิจหลักทรัพยใหบริการโดยบริษัทหลักทรัพย ธนชาต 
จำกัด (มหาชน) (บล. ธนชาต) ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก 
(Ful l L icense) ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย   
(ในประเทศและตางประเทศ) การจัดจำหนายหลักทรัพย การเปน  
ที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย การเปน  
ที่ปรึกษาทางการเงิน การเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และไดประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 ไดแก การเปนตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อตนเอง 
สวนธุรกิจจัดการลงทุน ใหบริการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ธนชาต จำกัด (บลจ. ธนชาต) ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจ
จัดการกองทุนสวนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย� 
 
บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยแบงออกเปน   
2 สายงานหลัก ไดแก สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย และ  
สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีสำนักงานสาขาท้ังหมด 34 สาขา   
โดยประกอบไปดวยธุรกิจตาง ๆ ดังน้ี 
 1. นายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ใหบรกิารเปนนายหนาซือ้ขาย
หลักทรัพย รวมทั้งใหบริการขอมูลวิเคราะหหลักทรัพยแกลูกคา  
เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกคาของ บล. ธนชาต   
มีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกคารายยอย และลูกคาสถาบัน ทั้งในและ  
ตางประเทศ 
 2. บริษัทไดดำเนินธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ในตางประเทศ โดยเริ่มใหบริการในป 2552 ทั้งน้ี บริษัทมีแนวคิด  
ที่จะเปดโอกาสในการลงทุนสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดารายยอยและ
นิติบุคคล เพ่ือใหนักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท  
ไดใหบรกิารระบบสงคำสัง่ซือ้ขายแบบ DMA (Direct Market Access) 
เพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยในประเทศตาง ๆ ไดโดยตรงเกือบทัว่ทกุมมุโลก 
ดังน้ี 
 ทวีปเอเชีย : ออสเตรเลีย ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุน 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เกาหลีใต ไตหวัน และจีน 
 ทวีปอเมริกา : สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
 ทวีปยุโรป : เนเธอรแลนด เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี เดนมารก ฟนแลนด สวีเดน นอรเวย สเปน 
สวิตเซอรแลนด โปแลนด และออสเตรีย 
 3. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหบริการ
เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารอนุพนัธ 
 4. การยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) ใหบริการการยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย สำหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการยืมและใหยืม
หลักทรัพย 
 5. ทีป่รกึษาการลงทนุ จดัหาหรอืสรางผลติภัณฑทางการเงนิ
ใหม ๆ ทั้งในและตางประเทศ ใหตอบสนองความตองการของ  
ลกูคา โดยจะสรางแบบแผนการลงทุนอยางมรีะบบและมีการพิจารณา
การกระจายการลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และเปาหมาย
การลงทุนของลูกคาแตละราย ซึ่งการลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุน
ในตราสารหลายประเภท 
 6. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
ใหบริการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและใหขอมูลกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตาง ๆ ที่ บล. ธนชาต เปนตัวแทน 
 7. ทีป่รกึษาทางการเงินและจดัจำหนายหลกัทรพัย ใหบรกิาร
ทีป่รกึษาทางการเงนิ และเปนผูจดัจำหนายและรบัประกนัการจำหนาย
หลักทรัพยทั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจัดการ
การจดัจำหนายและรบัประกันการจำหนาย ผูรวมจดัการการจัดจำหนาย
และรับประกันการจำหนาย ผูจัดจำหนายและรับประกันการจำหนาย 
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 8. นายทะเบียนหลักทรัพย ใหบริการใน 3 ลักษณะ คือ 
งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพยผูออกหลักทรัพย นายทะเบียน  
ผูถอืหลกัทรพัย และนายทะเบยีนหลักทรัพยของบรษิทัผูออกหลกัทรพัย
โครงการการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมแกกรรมการหรือ  
พนกังาน หรอืบรษิทัยอย (Employee Stock Option Program: ESOP) 
 
 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 1. ป 2555 เปนปที่ตลาดหุนไทยยังทำผลตอบแทนไดดี  
ตอเน่ือง และติดอันดับ 1 ใน 3 ตลาดหุนที่ใหผลตอบแทนสูงสุด  
ในโลก ถึงแมวาในชวงตนป 2555 นักลงทุนยังคงมีความกังวล  
เกี่ยวกับปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก แตในชวงครึ่งปหลัง 
ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 คาเงินดอลลารสหรัฐไมไดออนคาลง  
อยางทีน่กัลงทุนทัว่โลกไดกงัวล ตวัเลขการวางงานคอย ๆ ลดลงเรือ่ย ๆ 
ในป 2555 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอยูที่ 15.83 ลานลานบาท 
เปนมูลคาสูงสุดตั้งแตป 2518 โดยนักลงทุนรายยอยยังคงมีสัดสวน
การซื้อขายหลักทรัพยสูงสุดคิดเปนรอยละ 55 ของตลาด ขณะที่  
นักลงทุนตางประเทศเปนผูซื้อสุทธิดวยมูลคาซื้อสุทธิ 76,896.93 
ลานบาท ดานการระดมทนุในป 2555 มบีรษิทัจดทะเบยีนเขาระดมทนุ
ในตลาดแรกทั้งหมด 18 บริษัท (SET 8 บริษัท และ mai 10 บริษัท) 
ท้ังนี้ ในป 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปดตัวที่ 1,391.93 จุด   
สูงกวาดัชนีปดของป 2554 ที่ 366.61 จุด หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 35 
เปนสถิตริาคาปดสูงทีส่ดุในรอบ 19 ป นบัจากป 2537 (ปดที ่1,360 จดุ) 
ในขณะที่มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 32,304.36 ลานบาท สำหรับ 
บล. ธนชาต มกีารพฒันาผลิตภณัฑทางการเงนิใหม ๆ อยางตอเน่ือง 
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ SBL หรือการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
(Offshore) เพื่อใหนักลงทุนสามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุน
ไดอยางครบวงจร บล. ธนชาต มีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอยูที่ 
664,304.72 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 4.82 หรือ
อันดับที่ 7 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด 32 บริษัท 
 2. สมาชกิในตลาดอนพุนัธปจจบุนัมทีัง้ส้ิน 41 ราย โดยเปน
บริษัทหลักทรัพยทั่วไป 40 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่
จำกดัเฉพาะสญัญาซือ้ขายลวงหนาทีอ่างองิกบัโลหะมคีาจำนวน 1 ราย 
ในป 2555 มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,457,928 สัญญา หรือ
เฉลี่ย 43,823 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นกวารอยละ 6.5 จากป 2554   
ซึ่งอยูที่ระดับ 41,145 สัญญาตอวัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 
ตลาดอนุพันธมีสถานะคงคางรวม 238,981 สัญญาเพ่ิมข้ึนจากป 
2554 รอยละ 323.3 โดยปริมาณการซื้อขายสวนใหญมาจาก   
SET50 Index Futures (รอยละ 37.6) Gold Futures (รอยละ 33.9)   
Single Stock Futures (รอยละ 20.2) และ USD Futures (รอยละ 6.3) 
ตามลำดบั สำหรบั บล. ธนชาต มสีวนแบงการตลาดอยูทีร่อยละ 2.39 
หรืออันดับที่ 18 จากจำนวนสมาชิกในตลาดอนุพันธทั้งหมด   
ตลาดอนุพันธมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธรวมท้ังสิ้น 80,893 บัญชี 
เพิ่มขึ้นรอยละ 28.6 จากป 2554 ที่มี 62,883 บัญชี โดยสัดสวนของ
ผูลงทุนทีม่ีการซื้อขายโดยสวนใหญอยูที่นกัลงทุนบุคคลในประเทศทีม่ี
สัดสวนการซื้อขายรอยละ 53.4 สวนผูลงทุนตางประเทศมีสัดสวน
รอยละ 7.7 และผูลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดสวนรอยละ 38.9 
 3. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในปจจุบัน สวนใหญมีใหบริการ
ในบริษัทหลักทรัพยชั้นนำเทานั้น และเริ่มขยายการใหบริการในกลุม
ธนาคารขนาดใหญ ทีต่องการเสนอรปูแบบการใหบรกิารทีส่มบรูณแบบ 

และครบวงจรมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันลูกคารายใหญ ซึ่งเปน  
กลุมลูกคาเปาหมาย ใหความสำคัญในเรื่องการจัดสรรการลงทุน และ
การกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีและบริหารการเงินการลงทุนอยางเปนระบบ 
จึงนับเปนธุรกิจที่สถาบันทางการเงินตาง ๆ กำลังใหความสำคัญ 
รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันในธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ยังมีการแขงขันจาก Private Bank 
ในตางประเทศ ซึ่งมุงเนนการลงทุนในตราสารทางการเงินทุกประเภท 
เพื่อสรางผลตอบแทนและเปนทางเลือกในการลงทุนใหกับลูกคา  
ชั้นนำภายในประเทศ 
 4. ปจจุบันน้ี ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหนาย
หลักทรัพยยังมีการแขงขันคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะในสวนของ
ธุรกรรมของการรวมกิจการ การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
และการระดมทุนที่เพิ่มมากข้ึน ถึงแมวาการแขงขันดานราคาจะมี  
สูงขึ้น แตศักยภาพการแขงขันหลักดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้งดานการใหคำแนะนำท่ีตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและการแกปญหาใหกับลูกคา การมีเครือขาย
ของผูใหบรกิาร ตลอดจนการสรางสรรคและนำเสนอผลิตภณัฑใหม ๆ 
ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนใหกับลูกคาไดของธนชาต   
ยังคงทำใหลูกคาเลือกใชบริการของธนชาตเพ่ิมมากข้ึน 
 
ธุรกิจจัดการลงทุน 
 
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 บลจ. ธนชาต ใหความสำคัญและเนนการทำตลาดในสวน
ของกองทนุรวมทีเ่สนอขายแกประชาชนทัว่ไป (Retail Mutual Funds) 
ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับความตองการและ
ทุกกลุมของผูลงทุน ดวยการเสนอขายหนวยลงทุนผานชองทาง  
การจัดจำหนายหลายชองทาง ไดแก สาขาของธนาคารธนชาต และ  
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่เปนสถาบันการเงิน
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดใหมีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดควบคุมดูแลใหพนักงานปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้   
ไดปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการพัฒนาการ  
ใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
 
 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 ณ สิ้นป 2555 มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท้ังสิ้น 23 
บริษัท มีมูลคาทรัพยสินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวมที่เสนอขาย
ประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 2,265,390.71 ลานบาท (ไมรวมกองทุนรวม
วายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเพ่ือแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน และ  
กองทนุรวมอสังหารมิทรพัยและสทิธิเรยีกรอง) ซึง่มมีลูคาทรพัยสนิสทุธิ
เพ่ิมขึ้นจากป 2554 รอยละ 29.39 มีกองทุนที่จัดตั้งใหมระหวางป 
2555 จำนวน 860 กองทุน รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้ ง สิ้น 
1,405,146.91 ลานบาท โดยกองทุนสวนใหญที่จัดตั้งใหมเปนกองทุน



58           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ตราสารหนี้ระยะส้ันอายุไมเกิน 1 ป ที่ลงทุนทั้งในประเทศและ  
ตางประเทศ จำนวน 683 กองทนุ มลูคาทรพัยสนิสุทธ ิ1,315,882.17 
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
กองทนุทีจ่ดัตัง้ใหมในป 2555 สำหรบักองทนุที ่บลจ. ธนชาต เสนอขาย
ในป 2555 รอยละ 90.37 เปนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอาย ุ 
ไมเกนิ 1 ป ซึง่มแีนวโนมเปนไปตามอตุสาหกรรมกองทุนรวม  
  
 ณ สิน้ป 2555 บลจ. ธนชาต มีมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใต
การจัดการรวม 119,691.04 ลานบาท แบงเปนธุรกิจกองทุนรวม 
100,082.77 ลานบาท กองทุนสวนบุคคล 9,688.53 ลานบาท และ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9,920.74 ลานบาท 
 
ผลิตภัณฑ�ธุรกิจประกัน 
 
 การดำเนินธุรกิจประกันของกลุมธนชาต แบงออกเปน   
2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจประกันภัย ดำเนินการโดยบริษัท   
ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ธนชาตประกันภัย) ใหบริการ
ประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินการโดย
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ธนชาตประกันชีวิต) 
และบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกันชีวิต
นครหลวงไทย) ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สำหรับ
สถาบันและองคกร และสำหรับบุคคลท่ัวไป 
 
ธุรกิจประกันภัย 
 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 ใหบริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกัน
วนิาศภยั ไดแก การประกนัอคัคีภยั การประกันภยัรถยนต การประกนัภัย
ทางทะเลและขนสง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน 
 
 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 ในป 2555 ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยยังคงมีอัตรา  
การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองจากป 2554   
โดยในชวง 10 เดือนของป 2555 มีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับ  
รอยละ 27.5 เปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2554 ที่มีอัตราการเติบโตรอยละ 14.5 เปนผลจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีแข็งแกรงประกอบกับไดรับผลบวกจาก
โครงการของภาครัฐที่สงเสริมใหประชาชนมีรถคันแรก ทำให  
เบี้ยประกันภัยรถยนตของอุตสาหกรรมมีอัตราเพ่ิมขึ้นสูงเมื่อเทียบกับ  
ปกอนหนา 
 
 โครงสรางตลาดประกันวินาศภัยในป 2555 การประกันภัย
รถยนตยงัคงมสีวนแบงตลาดสูงสุดถงึรอยละ 60 ของมูลคาตลาดรวม 
รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสวนแบงตลาดที่รอยละ 33 
สวนการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนสง   
มีสวนแบงตลาดรอยละ 5 และรอยละ 2 ตามลำดับ 

 ธนชาตประกันภัยมุงเนนมาตรฐานการใหบริการที่ด ี รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย ตลอดจนไดพัฒนาสายผลิตภัณฑ และ
นำเสนอกรมธรรมประเภทใหม ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความตองการของกลุมลูกคา คำนึงถึงอัตรา  
เบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทาง  
การแขงขันใหทันกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ิมชองทาง  
การจัดจำหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และรักษากลุมลูกคาเดิม   
กลุมลูกคาหลักสวนใหญประมาณรอยละ 95 ของจำนวนลูกคา
ทั้งหมด ไดแก กลุมลูกคารายยอยที่มีทุนประกันของทรัพยสิน  
เอาประกันอยูในชวงไมเกิน 5 ลานบาท โดยประเภทผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยที่ลูกคาเลือก ไดแก การประกันภัยรถยนต และ  
การประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย กลุมลูกคาดังกลาวมาจากลูกคา  
สินเช่ือของธนาคาร และการทำการตลาดของธนชาตประกันภัย 
 
 สำหรับกลุมลูกคาที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกัน  
ตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไปน้ัน ไดแก ลูกคากลุมสถาบันองคกรเอกชน  
ที่ดำเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยและ
อุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่ใหบริการแกลูกคากลุมนี้ คือ 
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันอัคคีภัย จากลักษณะของ  
ฐานลูกคาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ตั้งแตธนชาต
ประกันภัยไดเริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมา มิไดมีการพ่ึงพิง
ลูกคารายหน่ึงรายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของธนชาต
ประกันภัย นอกจากน้ี ไดเปดดำเนินการใหบริการรับประกันภัย
เฉพาะแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น 
 
 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการ  
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของป 2556 ซึ่ งอางอิงจากบริษัท   
ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) โดยคาดการณวาเศรษฐกิจไทย
จะมกีารขยายตวัสงูตอเน่ืองจากป 2555 ทำใหเบีย้ประกนัวนิาศภัยไทย
จะมกีารขยายตัวทีร่อยละ 15.7 โดยมีเบีย้ประกนัวินาศภัยรบัรวมทัง้สิน้ 
199,088 ลานบาท โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะมีอัตราการเติบโต
สงูสดุทีร่อยละ 19.5 รองลงมาคอืการประกันภัยรถยนตมอีตัราการเติบโต
รอยละ 15.0 การประกนัภยัทางทะเลและขนสง และการประกนัอคัคภียั 
จะมีอัตราการเติบโตรอยละ 5.6 และรอยละ 5.0 ตามลำดับ 
 
ธุรกิจประกันชีวิต 
 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ใหความคุมครองดานชีวิตและ
สขุภาพของลูกคา เพ่ือชวยในการวางแผนทางการเงินสำหรบัตวัลกูคาเอง
รวมตลอดถึงครอบครัวของลูกคา 
 
 ธนชาตประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยใหบริการทั้ งดาน  
ความคุมครองชวีติและการออมทรัพย แบงประเภทผลิตภณัฑออกเปน 
2 ประเภท คือ การประกันชีวิตรายบุคคล และการประกันชีวิตกลุม 
โดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2540 จาก คปภ. 
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 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 ปจจุบันบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานประกันชีวิตในประเทศไทย 
มีดวยกันทั้งส้ิน 24 บริษัท และอีก 1 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน 
โดยชองทางขายหลักของธุรกิจ คือ ตัวแทน (Agent) การขายผาน
ธนาคาร (Bancassurance) การขายตรง (Direct Marketing) และ
ชองทางพิเศษอื่น ๆ 
 
 ธนชาตประกันชีวิตดำเนินธุรกิจภายใตกลยุทธทางการตลาด
หลากหลายชองทางการขาย เพื่อตอบสนองความตองการทางดาน
การเงินและความคุมครองไดอยางครอบคลุมทุกกลุมลูกคาเปาหมาย 
โดยชองทางการขายของบริษัท ประกอบดวย ชองทางการขายผาน
ธนาคาร (Bancassurance) องคการตาง ๆ นายหนานิติบุคคล และ
สหกรณตาง ๆ ดวยกลยุทธยึดลูกคาเปนศูนยกลาง เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑและนำเสนอการบริการใหเหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคาและเจาหนาที่การตลาดอยางสอดคลองกันไป และเนื่องจาก
บริษัทอยูในกลุมธุรกิจการเงินของกลุมธนชาต กลุมลูกคาของบริษัท
จึงประกอบไปดวยกลุมลูกคาเงินฝาก กลุมลูกคาสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนต กลุมลูกคาสินเชื่อเคหะ กลุมลูกคาสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ สวนชองทางการขายอ่ืน ๆ 
จะประกอบไปดวยกลุมลูกคาจากองคกร สหกรณฯ และบริษัททั่วไป 
 
 ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในชวง 11 เดือนของป 2555   
มีเบี้ยประกันภัยรับรวม จำนวน 343,474 ลานบาท หรือมีอัตรา  
การเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 17.98 โดยสัดสวนทางการตลาดหลัก  
ของธุรกิจประกันชีวิตประกอบดวย การประกันรายบุคคลและ  
การประกันกลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 การประกันรายบุคคลของทั้งธุรกิจมีเบี้ยประกันภัยรับรวม
จำนวน 288,290 ลานบาท หรือมีสัดสวนทางการตลาดรอยละ 83.93 
ของธุรกิจประกันชีวิตทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 17.39 
สืบเนื่องจากบริษัทประกันชีวิตหลายแหงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตออกมานำเสนอขายไดอยางเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
อัตราดอกเบี้ย กลุมลูกคาเปาหมาย และชองทางทางการขาย   
ในขณะเดียวกันก็มีการสงเสริมการขาย และการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถใหกับตัวแทนขายในแตละชองทางการขาย สำหรับ
ประกันชีวิตรายบุคคลน้ี ธนชาตประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับเปน
อันดับที่ 11 ดวยเบี้ยประกัน 3,994 ลานบาท 
 
 การประกันกลุมมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งธุรกิจ จำนวน 
42,058 ลานบาท หรือมีสัดสวนทางการตลาดรอยละ 12.24 และมี
อัตราการเติบโตรอยละ 27.50 โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนใหญรอยละ 
56.78 จะมาจากการประกันกลุมสินเช่ือจำนอง (Group Mortgage) 
ซึ่งในปนี้ไดรับปจจัยบวกจากโครงการรถคันแรกของรัฐบาล สงผล  
ตอความตองการของผูบริโภคในการซื้อรถใหม และการปลอยสินเช่ือ
เชาซื้อรถยนต ทำให 11 เดือนของป 2555 การประกันกลุมสินเช่ือ
จำนองเตบิโตถงึรอยละ 34.36 ดวย เบีย้ประกนัภยัรบั 23,882 ลานบาท 
สำหรับธนชาตประกันชีวิตในชวงดังกลาว มีเบี้ยประกันภัยรับรวม
ประเภทกลุมจำนวน 3,193 ลานบาท หรือมีสวนแบงการตลาด  
รอยละ 7.59 จัดอยูในอันดับที่ 5 ของธุรกิจประกันกลุม แตหาก

พิจารณาเฉพาะประกันชีวิตกลุมสินเช่ือจำนอง บริษัทจะอยูในอันดับ
ที่ 4 ดวยเบี้ยประกันภัยรับ 2,753 ลานบาท 
 
 ปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑที่ออกสูตลาด แบงออกเปน 2 
กลุมใหญ ดังน้ี 
 
 ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัท มีหลาย
ผลิตภัณฑทั้งผลิตภัณฑสะสมทรัพย ผลิตภัณฑบำนาญฯ โดย
ผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมของผูบริโภคน้ันประกอบดวยผลิตภัณฑ ดังนี้ 
 
 ผลิตภัณฑ Speedy Saving 10/2 ระยะเวลาเอาประกันภัย 
10 ป ชำระเบีย้ประกนัภัยสัน้เพียง 2 ป ดานเงนิคนืสิน้ปกรมธรรมที ่1 
รับเงินคืนรอยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สิ้นปกรมธรรมที่ 2 - 10 
รบัเงินคนืรอยละ 6 ของทนุประกันภัยเริม่ตน และส้ินปกรมธรรมที ่10 
รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดรอยละ 200 ของทุนประกันภัยเริ่มตน   
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญารอยละ 257 ของทุนประกันภัยเริ่มตน 
 
 ผลิตภัณฑ Big Bonus 12/6 ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ป 
ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น 6 ป ดานเงินคืนสิ้นปกรมธรรมที่ 1 - 4   
รับเงินคืนรอยละ 8 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สิ้นปกรมธรรมที่ 5 - 8 
รบัเงนิคนืรอยละ 10 ของทนุประกนัภยัเริม่ตน สิน้ปกรมธรรมที ่9 - 12 
รบัเงนิคนืรอยละ 12 ของทนุประกนัภยัเริม่ตน และสิน้ปกรมธรรมที ่12 
รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดรอยละ 660 ของทุนประกันภัยเริ่มตน   
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญารอยละ 780 ของทุนประกันภัยเริ่มตน 
 
 ผลติภัณฑธนชาตบำนาญ 85/60 (บำนาญแบบลดหยอนภาษไีด) 
ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 85 ป ชำระเบ้ียประกันภัยถึงอายุครบ 
59 ป ใหผลตอบแทนในรูปของเงินบำนาญรายปทุกป รอยละ 12 
ของทุนประกันภัย ทุกวันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัย  
มีอายุครบ 60 - 85 ป ตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู   
รวมรอยละ 312 ของทุนประกันภัย โดยรับรองการจายเงินบำนาญ 
20 ป ผูเอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระจริงสูงสุด 
300,000 บาทตอป ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
 ผลติภณัฑธนชาตบำนาญ 90/5 (บำนาญแบบลดหยอนภาษไีด) 
เปนผลิตภัณฑประกันชีวิตใหมลาสุดที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย  
ถึงอายุ 90 ป ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ป ใหผลตอบแทน  
ในรูปของเงินบำนาญรายปทุกป รอยละ 12 ของทุนประกันภัย  
เริ่มตน ตั้งแตวันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ   
60 - 90 ป ตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยูรวมรอยละ 372 
ของทนุประกนัภยัเริม่ตน โดยจะไดรบัความคุมครองตัง้แตปกรมธรรม
ที ่1 ถงึปกรมธรรมทีอ่าย ุ59 ป คุมครองรอยละ 250 ของทนุประกันภยั
เริ่มตน โดยผูเอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระจริง
สูงสุด 300,000 บาทตอป ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 
 ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตกลุม บริษัทไดจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมในแตละชองทางการขาย อันประกอบดวย 
ผลิตภัณฑธนชาต Smile Car Plus + และธนชาต Smile Car Extra 
เ พ่ือคุมครองภาระสินเ ช่ือรถยนตผานชองทางสินเชื่อเชาซื้อ  
รถยนต ผลติภณัฑธนชาต Smile Home และธนชาต Smile Home Plus+
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คุมครองภาระสินเชื่อบานผานชองทางสินเชื่อเคหะ ผลิตภัณฑ  
ธนชาต Smile SME คุมครองภาระสินเชื่อ SME แกเจาของธุรกิจ 
ผานชองทางสินเชื่อ SME ผลิตภัณฑธนชาต Smile Card คุมครอง
ภาระสินเชื่อบัตรเครดิต นอกจากน้ี ยังมีการจำหนายผลิตภัณฑ
ประกนักลุมสำหรบัสหกรณออมทรัพย บริษทั และองคกรตาง ๆ อกีดวย 
 
 แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตป 2556 นาที่จะยังคงสามารถ
เติบโตไปไดอยางตอเนื่อง ถึงแมอาจไมรอนแรงเทากับป 2555 
เนือ่งจากโครงการของรัฐบาลทีเ่ปนปจจยัหนนุอยางโครงการรถคันแรก
และบานหลังแรกจนจบโครงการลง แตถึงอยางนั้นผลตอเนื่องของ
โครงการรถคนัแรก จะยงัคงเปนปจจยักระตุนธรุกิจไดจนถงึไตรมาสแรก
ของป 2556 จากการสงมอบรถที่ไดจองไวแลวในโครงการดังกลาว 
สำหรบัปจจยัดานเศรษฐกจิตอธรุกจิประกันชวีติ ก็ไมมปีจจยัในทางลบ
ที่รุนแรงมากระทบ ถึงแมปจจัยเศรษฐกิจตางประเทศ อยางเศรษฐกิจ
ในยูโรโซนยังไมนาที่จะกลับมาเติบโตปกติไดในเร็ว ๆ นี้ แตเศรษฐกิจ
ของทั้งอเมริกาและจีนที่มีแนวโนมที่สดใสมากขึ้นในป 2556   
จะเปนปจจัยหนุนที่กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหเติบโตตอเน่ือง
ไปได แมจะมีความกังวลเรื่องการขึ้นคาแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ  
เปน 300 บาทอยูบาง แตนาจะเปนปจจัยบวกตอธุรกิจประกันชีวิต  
มากกวา นั่นคือจะชวยกระตุนการใชจายของผูบริโภคใหเพิ่มข้ึน   
อันจะสนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตทั้งทางตรงท่ีผูบริโภคบางสวนจะมี
เงินเหลือสำหรับการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
และในทางออมจากธุรกิจการประกันสินเช่ือประเภทตาง ๆ และ  
การประกันคุมครองภาระบัตรเครดิต ดังนั้น จึงเห็นไดวาแมป 2556 
จะไมมปีจจยัสงเสรมิตอธรุกจิประกนัชวีติโดยตรง แตก็ไมมปีจจยัเสีย่ง
ทีส่ำคญัทีจ่ะสงผลกระทบตอธรุกจิเชนกัน ประกอบกบัการทีช่องทางขาย
สำคัญในปจจุบัน คือ ชองทาง Bancassurance ไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มท่ีจากธนาคารคูสัญญาของบริษัทประกันชีวิต ก็นาจะเปน
ปจจัยที่ประกันไดวา ป 2556 ธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงสามารถ
เติบโตไดอยางตอเนื่องอีกปหนึ่ง 
 
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 ประกนัชวีตินครหลวงไทยเปนบริษทัประกันชวีติในเครอืธนาคาร
อีกบริษัทหนึ่ง ใหบริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุม 
ซึ่งเปนหลักประกันในการออมเงิน ใหความคุมครองในชีวิตและ
สุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกคาสถาบัน และองคกรท่ัวไป 
 
 ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัท มีผลิตภัณฑ
สะสมทรัพย ผลิตภัณฑชั่วระยะเวลา และผลิตภัณฑตลอดชีพ ดังน้ี 
 
 ผลิตภัณฑ SCI Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกัน 20 ป 
ชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ป ดานเงินคืนสิ้นปกรมธรรมที ่1 - 19   
รบัเงินคนืรอยละ 3 ของทนุประกนัภยัเร่ิมตน สิน้ปกรมธรรมที ่20 รบัคนื
เม่ือครบกำหนดรอยละ 150 ของทุนประกันภัยเริ่มตน รวมรับเงินคืน
ตลอดสัญญารอยละ 207 ของทุนประกันภัยเริ่มตน 
 

 ผลิตภัณฑ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกัน 5 ป ชำระ
เบีย้ประกนั 5 ป ใหความคุมครองการเสยีชีวติจากทกุกรณ ีทัง้เจบ็ปวย
และอุบัติ เหตุ พรอมใหความคุมครองดานคารักษาพยาบาล  
ทั้งกรณีเจ็บปวยและอุบัติเหตุในฐานะผูปวยใน โดยใหความคุมครอง
ชีวิตสูงถึง 100,000 บาท และใหความคุมครองดานคารักษาพยาบาล
ในวงเงินสูงถึง 200,000 บาทตอครั้ง 
 
 ผลิตภัณฑ Smile Life A90/10 ระยะเวลาเอาประกัน 90 ป 
ชำระเบีย้ประกนัเพียง 10 ป ใหความคุมครองการเสียชวีติรอยละ 100 
ของทุนประกันภัยเริ่มตน ตลอดอายุสัญญา รับเงินโบนัสชำระ  
เบี้ยตรงรอยละ 0.25 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สำหรับการชำระเบี้ย  
ปที่ 2 - 10 รับเงินครบกำหนดสัญญารอยละ 100 เม่ืออายุครบ 90 ป 
และสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได ไมวาจะเปนสัญญาเพิ่มเติม
คารกัษาพยาบาลรายวนั (HB) หรอืสญัญาเพิม่เตมิคุมครองการเสยีชวีติ
และเจ็บปวยจากโรครายแรง (CI) 
 
 ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตกลุมของบริษัท มีผลิตภัณฑ  
ทั้งแบบที่ใหความคุมครองชีวิตอยางเดียวและแบบที่ใหความคุมครอง
ในดานสุขภาพ 
 
 ผลิตภัณฑ Smile Group Employee Benefit ใหความ
คุมครองทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน โดยมีแบบประกัน  
ใหเลือกทั้งแบบที่ใหความคุมครองชีวิตอยางเดียวหรือแบบประกัน  
ที่ใหความคุมครองดานสุขภาพ และรับความคุมครองไดโดยไมตอง
ตรวจสขุภาพดวยเบี้ยประกันอัตราเดียวทุกเพศและทุกอายุ 
 
 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 กลยุทธดานการตลาดของประกันชีวิตนครหลวงไทย จะเนน
ในการทำตลาดสำหรับลกูคารายเด่ียว และลกูคาประกนักลุม โดยบรษิทั
จะเนนการขายผลิตภัณฑสุขภาพ สำหรับลูกคา Middle-Upper 
Income โดยสำหรับลูกคาประกันกลุม บริษัทจะเนนการขายแบบ
สำเร็จรูป โดยจะเนนกลุมธุรกิจที่มีพนักงานอยูระหวาง 10 - 50 คน 
ผานชองทาง Bancassurance ของธนาคาร 
 
 ชองทางการจำหนาย 
 ประกันชีวิตนครหลวงไทยดำเนินธุรกิจภายใตกลยุทธทาง  
การตลาดหลากหลายชองทางการขาย เพื่อตอบสนองความตองการ
ทางดานการเงินและความคุมครองไดอยางครอบคลุมทุกกลุมลูกคา  
เปาหมาย โดยชองทางการขายของบริษัท ประกอบดวย ชองทาง  
การขายผานธนาคาร (Bancassurance) ชองทางการขายทางโทรศพัท 
(Tele Marketing) และชองทางการขายผานนายหนานิติบุคคล 
(Broker) 
 
 สำหรับแนวโนมการทำธุรกิจในป 2556 บริษัทไดปรับเปลี่ยน
กลยุทธโดยเพิ่มชองทางการเขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย โดยเฉพาะ
ชองทางการขายผานทางโทรศัพท (Tele Marketing) และชองทาง  
การขายผานนายหนานิตบิคุคล (Broker) นอกจากน้ี ยงัคงรกัษาฐาน
ลกูคาเดมิใหสามารถใชบรกิารใหมคีวามสะดวกรวดเรว็ เชน เพ่ิมชองทาง 
การชำระเบ้ียประกัน เปนตน 
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ธุรกิจบริหารสินทรัพย� 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 ธุรกิจบริหารสินทรัพยของกลุมธนชาต แบงกลุมไดดังน้ี 
 1. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด (“บบส. 
เอ็น เอฟ เอส”) และบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด (“บบส. 
แมกซ”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนโดยตรง ประกอบกิจการรับซื้อหรือ  
รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ รวมท้ังหลักประกันของสินทรัพยนั้น   
จากสถาบนัการเงนิทัว่ไปและสถาบันการเงนิทีป่ดกิจการแลว เพ่ือนำมา  
บรหิารหรอืจำหนายจายโอนตอไป และประกอบกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ือง
ตามที่ไดรับอนุญาตไวในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมาย  
วาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 2. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (“บบส. ที เอส”) 
ซึ่งถือหุนโดยธนาคารธนชาต ไดจัดต้ังขึ้นเปนการเฉพาะในการ
ประกอบกิจการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีรับโอนจากธนาคาร
นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได
และทรัพยสินรอการขาย เพื่อนำมาบริหารหรือจำหนายจายโอน   
รวมทั้งการขายทรัพยสินรอการขายใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป 
 
 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 การบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวมี เปาหมายหลัก  
ในการแกปญหาหนี้คางชำระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ มีวัตถุประสงคและ
นโยบายหลักในการบริหารหนี้ดอยคุณภาพและฟนฟูคุณภาพลูกหนี้ 
โดยดำเนนิการตดิตามลูกหนีเ้พือ่ทำการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ใหลกูหนี้
สามารถชำระหน้ีไดตามความสามารถท่ีแทจริง และกลับเปนสินเช่ือ
ที่มีคุณภาพ สำหรับการบริหารทรัพยสินรอการขาย รวมทั้งการขาย
ทรัพยสินรอการขายใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป เพื่อใหเปนไป
ตามกลยุทธการดำเนินงานท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถแขงขนักบัคูแขงในตลาดอสงัหารมิทรพัยได โดยไดมกีารวาจาง
ทีป่รกึษาพเิศษดานทรพัยสนิรอการขายไวเปนการเฉพาะ เพือ่ทำหนาที่
กำหนดราคาขายและบริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มีมูลคาสูง   
รวมท้ังพิจารณาแตงตั้งตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขาย
ทรัพยสินเหลานั้น ดวยการจัดทำ Package ของทรัพยสินใหมี 
Value-added เพิ่มขึ้น โดยประสานความรวมมือกับกลุมบริษัท  
ในเครือ และเพิ่มชองทางในการจัดจำหนาย เชน ผานนายหนาหรือ
ตัวแทน จัดหาและติดตอกับบริษัทที่ดำเนินการประมูลขายหลักทรัพย 
และผานเว็บไซตของกลุมธนชาต รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชน
ตอการจำหนาย เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด 
 
ธุรกิจลีสซ่ิง 
 
 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 
 
 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ราชธานีลิสซิ่ง) 
ดำเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อและสินเช่ือเพื่อเชา
ทางการเงิน โดยมุงเนนไปตลาดรถยนตที่บริษัทมีความชำนาญการ
เปนพเิศษ อนัไดแก รถยนตใหมและเกาเพือ่การพาณชิย หรอืทีเ่รยีกวา

รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตมือสองประเภทรถยนตสวนบุคคล และ
รถเฉพาะกจิ อาท ิรถเครน รถตกั รถแทก็ซี ่รถจกัรยานยนตขนาดใหญ 
 
 นอกจากการใหบริการทางดานสินเชื่อดังกลาวขางตนแลว 
บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขายโดยการใหบริการตอภาษี
ทะเบียนรถยนต ตอกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งใหบริษัทนำรถยนต
ไปตรวจสภาพเพ่ือการตอภาษีรถยนตประจำป ซึ่งนอกจากจะเปนการ
อำนวยความสะดวกใหกับลูกคาแลว ยังเปนการเสริมรายไดใหกับ
บริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชนใหกับบริษัทในแงของการคุมครอง  
ทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายใหแกบริษัทดวย 
 
 การตลาดและภาวะการแข�งขัน 
 
 ในชวงระยะเวลา 2 - 3 ปที่ผานมา ธุรกิจการใหเชาซ้ือ
รถยนตมือสองเปนธุรกิจใหมที่สถาบันการเงินตาง ๆ ใหความสนใจ
และพยายามขยายตลาดอยู ในปจจุบัน ทำใหภาวะการแขงขัน  
ในตลาดปจจุบันอยูในระดับสูง ซึ่งเห็นไดจากการลดลงของดอกเบ้ีย
และเงินดาวน อยางไรก็ตาม ธุรกิจเชาซื้อรถยนตมือสองและ  
รถเฉพาะกิจทั้งหลายน้ีเปนธุรกิจเฉพาะท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
และความชำนาญเปนพิเศษในการดำเนินธุรกิจแตกตางจากการให  
สินเชื่อรถยนตใหม ซึ่งบริษัทไดดำเนินธุรกิจทางดานการใหเชาซื้อ  
สินเช่ือรถยนตประเภทเหลานี้มาเปนเวลานานนับแตกอตั้งบริษัท 
ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเปนผูมีประสบการณสูงในตลาด
รถยนตมือสองทั้งในประเภทรถยนตสวนบุคคล รถยนตเพื่อการ
พาณิชย และรถยนตเฉพาะกิจ ทำใหบริษัทจะยังคงความสามารถ  
ในการแขงขันและขยายธุรกิจไดตามเปาหมายที่ไดวางไว 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ�หรือบริการ   
 
 แหล�งที่มาของเงินทุน 
  
 แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย 
นอกจากจะไดจากเงินกองทุน ซึ่งไดแก ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว 
ซึ่งในป 2555 มีจำนวน 55,137 ลานบาท รวมสำรองตามกฎหมาย
และกำไรสะสมแลว แหลงเงินทุนที่สำคัญของธนาคารธนชาตยังได
จากแหลงที่มาที่สำคัญอีก 2 แหง คือ 
 1. เงินฝาก ณ สิ้นป 2555 มีจำนวน 698,372 ลานบาท 
 2. เงนิกูยมื จำนวน 78,149 ลานบาท แบงเปนแหลงเงนิทุน
ที่ไดจากหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนเพ่ือนับเปนเงินกองทุน  
ชั้นที่ 1 จำนวน 7,130 ลานบาท หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 
จำนวน 40,516 ลานบาท หุนกูไมดอยสิทธิจำนวน 11,072 ลานบาท 
หุนกูระยะสั้นจำนวน 13,235 ลานบาท ตั๋วแลกเงินจำนวน 4,930 
ลานบาท และอ่ืน ๆ จำนวน 1,266 ลานบาท 
 
 การจัดหาเงินทุน หรือให�กู�ยืมผ�านบุคคลที่เกี่ยวข�องกับผู�บริหาร
หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
 
 ณ สิ้นป 2555 ธนาคารธนชาตไดใหกูยืมแกบริษัทใหญ 
บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกันเฉพาะในกลุมธนชาต ดังนี้ 
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 1. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทยอยของ
ธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง 
จำกัด เพื่อใชในการใหเชาซื้อรถยนตทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจ
ของกลุมธนชาต โดยในป 2555 ไมมียอดเงินกูคงคาง ขณะที่  
สิ้นป 2554 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 353 ลานบาท 
 2. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (บริษัทยอยของบริษัท 
ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด) 
  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง 
จำกัด เพื่อใชในการใหเชาซื้อทรัพยสิน และใหเชาทรัพยสินแบบ
ลีสซิ่ง โดยในป 2555 ไมมียอดเงินกูคงคาง ขณะที่สิ้นป 2554   
มียอดเงินกูคงคางจำนวน 22 ลานบาท  
 3. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทยอยของ
ธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด 
(มหาชน) เพื่อใชในการใหเชาซื้อรถยนตทุกประเภทตามนโยบาย
ธรุกจิของกลุมธนชาต โดยในป 2555 ไมมยีอดเงนิกูคงคาง ขณะทีส่ิน้ป 
2554 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 7,867 ลานบาท 

 4. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (บริษัทยอยของ
ธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส 
จำกัด เพ่ือใชในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามนโยบายธุรกิจ
ของกลุมธนชาต โดยในป 2555 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 6,060 
ลานบาท ลดลงจาก 9,822 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 
 
  ยอดเงินกูยืมคงคางแกกลุมธนชาตดังกลาวเปนจำนวน
ทั้งสิ้น 6,060 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.80 ของยอดเงินที่ใหกูยืม
ทั้งหมด ณ สิ้นป 2555 โดยทั้งหมดเปนการใหกูยืมเงินภายใต  
การอนุญาตจาก ธปท. 
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การบริหารความเสี่ยงและป�จจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
 
 ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากความตกต่ำของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปญหาหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรปเปนปจจัยเส่ียง  
ที่สงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทยในป 2555 แตเศรษฐกิจไทยก็ยังขยายตัวไดดีจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีขยายตัว
อันเปนผลจากการดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรกที่มีผูมาใชสิทธิมากกวาที่ประเมินไว 
ประกอบกับความเชื่อมั่นของผูประกอบการ เปนแรงสงใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในครึ่งหลังของป 2555 ขยายตัวไดดีเกินคาด 
 
 สำหรับป 2556 การแกไขปญหาหนี้สาธารณะของกรีซที่มีความคืบหนาและปญหาทางการคลังในสหรัฐฯ (Fiscal cliff) ที่มีความชัดเจน
เพิ่มขึ้น ทำใหภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมเริ่มมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป จะเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของภาคการสงออก  
ใหกลับมามีบทบาทในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
 
 อยางไรก็ดี การฟนตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ยังมีความเปราะบาง ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุนที่ออนแอลงและ  
ขอพิพาทระหวางญ่ีปุนกับจีนท่ีอาจยืดเยื้อ รวมถึงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่อาจลาชา จะเปนปจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  
ในป 2556 ซึ่งตองมีการติดตามอยางใกลชิด 
  
 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ ธนาคาร  
ธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ตามมาตรการกำกับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยดวยหลักเกณฑ Basel II ที่ธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” 
กำหนด ซึ่งทำใหธนาคารธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรง สามารถรองรับการขยาย
ธุรกิจไดอยางมั่นคง 
 
 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบรหิารระดับสงูของบรษิทัฯ ยงัคงมกีารกำกบัดแูล ตดิตามและพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหมั่นใจวามาตรการตาง ๆ ยังคงมีความสอดคลองและทันตอปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ไดกำหนด
โครงสรางองคกรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบนโยบายผานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 
 
โครงสร�างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise-wide 
Risk) ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเส่ียงของกลุมธนชาต ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึง  
ผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
 
 คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลั่นกรองนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเส่ียงใหเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลการทำธุรกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอบังคับของทางการท่ีเกี่ยวของ 
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน  
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คณะกรรมการ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภาพแสดงโครงสร�างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ข�อมูล ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2555

 • การดำเนินงานตาง ๆ อยูภายใตโครงสรางองคกรที่มี  
การสอบยันและถวงดุลอำนาจ (Check and Balance) มีหนวยงาน  
ที่ทำหนาที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ไดแก   
หนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) และหนวยงาน  
ที่บันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหนวยงานที่ทำธุรกรรม 
(Front Office)  
 
 • บรษิทัฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง
อยางชดัเจนเปนลายลกัษณอกัษร ซึง่ไดกำหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม 
และยังไดกำหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงที่ถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและ
ปจจัยความเสี่ยง 2) การพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลอง (Model)   
ที่เหมาะสมสำหรับวัดคาความเส่ียง 3) การควบคุมความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได และ 4) การติดตามสถานะความเสี่ยง  
เพื่อจัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 
 
 • การกำหนดขนาดและสัดสวนตามคาความเ ส่ียงที่  
แตกตางกัน โดยเคร่ืองมือที่ใชวัดความเสี่ยงหรือแบบจำลอง ทำให
บริษัทฯ สามารถรับรูถึ งระดับความรุนแรงของความเ ส่ียงที่  
อาจเกิดขึ้น และเพื่อใชเปนเพดานในการควบคุมคาความเสี่ยง  
ที่สามารถยอมรับได และใชเปนระดับสัญญาณเตือนภัยกอนท่ีจะเกิด
ความเสียหายรุนแรง 
  
 • มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ
บริษัทของแตละบริษัทยอยที่สำคัญ และสรุปรายงานภาพรวม  
ความเส่ียง รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำตามงวด
เวลาท่ีกำหนด 
 

 ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาข้ึนบน  
พื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงใหเหมาะสมทันตอ
เหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได และมี  
การคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน ลูกคา และพนักงานเปนสำคัญ 
 
ประเภทความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัทฯและบริษัทย�อย  
มีดังนี้ 
 
1. ความเส่ียงด�านเครดิต  (Credit Risk)    
 
 ความเส่ียงดานเครดิต คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้
หรอืคูสญัญาไมสามารถชำระหนี้ หรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขที่ไดตกลงไว 
โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจ ความผิดพลาด  
ในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ที่อาจสงผลกระทบตอรายไดและ  
เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ความเส่ียงดังกลาวอาจเกิด
ขึ้นไดทั้งจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืม
หรือใหสินเช่ือ การกอภาระผูกพันหรือการค้ำประกัน ธุรกรรมอ่ืน  
ที่เกี่ยวของกับการใหเครดิต และการลงทุนในหลักทรัพยประเภท
ตราสารหนี้ (Market Instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือ
รฐัวสิาหกิจทีร่ฐับาลหรือ ธปท. ไมคำ้ประกันและตราสารหน้ีทีอ่อกโดย
องคกรเอกชน เชน หุนกู เปนตน 
 
 ภายใตนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดานเครดติ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดสรางวัฒนธรรมทางดานเครดิต เริ่มจาก  
การจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา
หรือผูออกตราสารหน้ีโดยใชแบบวิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น  
ตามความเหมาะสมของประเภทคูสญัญา และมอบหมายใหหนวยงาน
วิเคราะหสินเช่ือซึ่งเปนหนวยงานอิสระเปนผูประเมินความเสี่ยง  
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ดวยแบบวิเคราะหดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเส่ียง  
ดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม และเง่ือนไขตาง ๆ ในการใหสินเช่ือหรือกอภาระผูกพัน รวมท้ังควบคุม
สถานะความเสี่ยงท้ังในระดับภาพรวม ดวยการกระจายความเสี่ยงทางดานสินเช่ือไปยังแตละสวนธุรกิจ และกลุมลูกคาตาง ๆ อยางเหมาะสม 
ภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนดไว ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อใหมีการจัดการอยางเหมาะสม ดำเนินการดวยความระมัดระวัง 
รอบคอบ เนนการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชำระหน้ีคืนเปนปจจัยสำคัญ โดยมีหนวยงานควบคุมความเส่ียง  
เปนหนวยงานอิสระทำหนาที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงดานเครดิต และมี  
หนวยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ ธปท. 
 
 เพื่อใหผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยมีการนำเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักคาความเสี่ยง  
ตอเงินกองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test 
เพื่อคาดการณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่จะสงผลใหลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหน้ีลดลง หรือไมสามารถชำระหน้ี  
ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นใหมีผลกระทบตอการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีลูกหนี้
ดำเนินธุรกิจอยู 
 
 ป�จจัยความเสี่ยงด�านเครดิตท่ีสำคัญ มีดังนี้ 
 
  1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือ 
 
   บรษิทัฯและบรษิทัยอยมเีปาหมายในการกระจายสินเช่ือใหแกกลุมลกูคาตาง ๆ อยางเหมาะสม เนนในกลุมลกูคาทีม่ศีกัยภาพดี 
และควบคุมไมใหเกิดการกระจุกตัวในกลุมใดกลุมหนึ่งมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตาม
วิเคราะหและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ 
 

สถานะเงินให�สินเช่ือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

2555 2554

มูลหน้ี (ล�านบาท) มูลหน้ี (ล�านบาท)ร�อยละ ร�อยละ

การเกษตรและเหมืองแร 16,655 2.20 10,848 1.70
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 89,126 11.80 82,335 12.92
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 51,573 6.83 48,275 7.58
การสาธารณูปโภคและบริการ 63,472 8.40 58,660 9.20
การบริโภคสวนบุคคล    
 เพื่อที่อยูอาศัย 82,742 10.95 73,809 11.58
 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 2,614 0.35 2,236 0.35
 เพื่อเชาซื้อ 396,985 52.55 286,490 44.96
 อื่น ๆ 31,301 4.14 54,271 8.52
อื่น ๆ 20,980 2.78 20,340 3.19

รวมเงินใหสินเชื่อ 755,448 100.00 637,264 100.00

ประเภทธุรกิจ

จากขอมลูสนิเชือ่โดยรวมพบวา ณ 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯและบริษทัยอยมสีนิเช่ือเชาซือ้ คดิเปนรอยละ 52.55 ของยอดสนิเชือ่รวม 
อยางไรก็ตาม สินเชื่อเชาซื้อสวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งมีมูลคาตอสัญญาไมสูงมากนักและมีจำนวนลูกคามากทำให  
มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี 

 
1.2 ความเสี่ยงจากการด�อยคุณภาพของสินเช่ือ 
 

สินเชื่อดอยคุณภาพ ไดแก สินเชื่อจัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซึ่งเปนปญหาหลักของแตละสถาบันการเงิน 
เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดใหความสำคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือ  
ดวยการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเช่ืออยางสม่ำเสมอ 
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สัดส�วนสินเช่ือด�อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย�อยท่ีเป�นสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 31  ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

2555 2554

ต่ำกวามาตรฐาน 5,312 15.79 7,151 18.18
สงสัย 4,543 13.51 11,775 29.94
สงสัยจะสูญ 23,781 70.70 20,405 51.88

รวม  33,636 100.00 39,331 100.00

สินเช่ือจัดชั้น

 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน มีปริมาณสินเช่ือดอยคุณภาพลดลงจากจำนวน 39,331 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2554   
มาอยูที ่33,636 ลานบาท ในเดอืนธนัวาคม 2555 โดยเมือ่พจิารณาจากภาพรวมของเงินใหสนิเชือ่ สนิเชือ่ดอยคณุภาพมีสดัสวนเทากับรอยละ 4.58 
ของยอดรวมเงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรบั ลดลงจากรอยละ 6.32 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

2555

2555

2554

2554

การเกษตรและเหมืองแร 263 0.77 364 0.92
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 12,201 36.13 16,869 42.63
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,943 11.68 4,045 10.22
การสาธารณูปโภคและบริการ 3,913 11.59 5,729 14.48
การบริโภคสวนบุคคล    
 เพ่ือที่อยูอาศัย 4,470 13.24 3,638 9.19
 เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย 173 0.51 306 0.77
 เพ่ือเชาซื้อ 5,313 15.73 3,683 9.31
 อื่น ๆ 2,739 8.11 3,710 9.37
อื่น ๆ 757 2.24 1,230 3.11

รวมสินเชื่อดอยคุณภาพ 33,772 100.00 39,574 100.00

จำนวนลูกหนี้ (ราย) 55,118 54,225
ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง  34,390 40,055
หนี้สวนที่หลักประกันไมคุม  19,787 14,829
คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  348 386

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ  756,402 638,084

ยอดหนี้ปรับโครงสรางตอสินเชื่อรวม (รอยละ) 4.55 6.28

ประเภทธุรกิจ

สินเช่ือด�อยคุณภาพจำแนกตามประเภทธุรกิจ 

การปรับโครงสร�างหน้ีที่มีป�ญหา 
(หนวย: ลานบาท) 

มูลหน้ี (ล�านบาท)

มูลหน้ี (ล�านบาท) มูลหน้ี (ล�านบาท)

มูลหน้ี (ล�านบาท)ร�อยละ

ร�อยละ ร�อยละ

ร�อยละ
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 ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหนี้เปนความเส่ียงจาก  
ลูกหนี้ดอยคุณภาพยอนกลับ นั่นคือหลังจากปรับโครงสรางหน้ี   
ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพอีกครั้งหน่ึง 
ซึ่งจะสงผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทยอย ในสวนของการปรับ
โครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้ที่ไดทำสัญญา  
ปรับโครงสรางหนี้มียอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคางเปนจำนวนเงิน
รวม 34,390 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.55 ของยอดรวม  
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสราง  
ดังกลาวหากคำนวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 
19,787 ลานบาท 
 
 1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน 
 
  สำหรับการใหสินเชื่อที่มีหลักประกัน บริษัทฯและ
บริษัทยอยกำหนดใหมีการวิเคราะหและจัดระดับคุณภาพของ  
หลกัประกนัแตละประเภท โดยพจิารณาถึงสภาพคลองและความเส่ียง
ของหลกัประกันนัน้ และนำผลการวิเคราะหดงักลาวไปใชเปนปจจัยหน่ึง
ในการจัดระดับความเส่ียงของสินเชื่อ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาว  
ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยจะมีการประเมิน
มูลคาโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑที ่
ธปท. กำหนดไว โดยประเภทของหลักประกันที่สำคัญของบริษัทฯ
และบรษิทัยอย ไดแก เงนิฝากและตัว๋แลกเงนิ หลักทรพัยในความตองการ
ของตลาด หลักทรัพยนอกตลาด อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย  
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย ยานพาหนะ เคร่ืองจักร เปนตน 
ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยกำหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ี  
ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแตละประเภท รวมทั้ง
กำหนดใหมีการจัดทำรายงานการประเมินราคาและตีราคาที่มีขอมูล
และการวิเคราะหที่ชัดเจนและเพียงพอตอการตัดสินใจกำหนดราคา 
ในกรณีที่มีขอบงชี้วามูลคาของหลักประกันนั้นลดลง หรือมีการเสื่อม
ราคาตามอายุการใชงาน จะตองมีการพิจารณาการดอยคาของ
สินทรัพยที่เปนหลักประกันโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ    
 
  ทีผ่านมาธุรกรรมสนิเชือ่เชาซ้ือรถยนตซึง่เปนธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯและบรษิทัยอยมกีารขยายตัวอยางตอเนือ่ง โดยรถยนตเปน
หลักประกันที่ถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหนี้ไมสามารถ
ชำระหนีไ้ด บรษิทัฯ สามารถดำเนินการครอบครองสินทรพัยไดในทนัที
เพื่อนำไปขายในตลาดรถยนตใชแลว ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอย
อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถยึดรถยนตที่เปนหลักประกันได 
รวมทั้งความเสี่ยงจากการจำหนายรถยนตแตไมสามารถชดเชย  
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับปจจัยเส่ียง เชน สภาวะตลาด
รถยนตใชแลว สภาพของรถที่ไดยึดมา เปนตน 
  
 1.4 ความเสี่ยงจากการด�อยค�าของทรัพย�สินรอการขาย 
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย   
มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อ
การดอยคาจำนวน 9,915 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.97 ของ
สินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคา 763 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
7.15 ของมูลคาราคาตนทุนทางบัญชี 
 

 1.5 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันและการอาวัล 
 
  บริษัทฯและบริษัทยอยไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิด
ภาระผูกพนัจากการรับอาวัลตัว๋เงนิ เลต็เตอรออฟเครดติ การคำ้ประกนั  
กูยืมเงิน และภาระผูกพันอื่น ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยง
จากการท่ีตองเขาไปรับผิดชอบแทนลูกคา ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญา สำหรับความเส่ียงที่เกิดจากการค้ำประกันและ  
การอาวัล บริษัทฯและบริษัทยอยไดดูแลและควบคุมความเสี่ยง  
ดังกลาวดวยการตรวจสอบขอมูล โดยใชหลักเกณฑการพิจารณา
อนุมัติ ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับการให
สินเช่ือตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย  
มีภาระผูกพันจากการรับอาวัล การค้ำประกันการกูยืมเงินและ  
ภาระผูกพันอื่น ๆ จำนวน 30,587 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.99 
ของสินทรัพยทั้งหมด 
 
2. ความเส่ียงด�านตลาด (Market Risk)    
 
 ความเสี่ยงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบ  
ตอรายได และเงนิกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัยอย โดยแบงออกเปน 
3 ประเภท ไดแก ความเส่ียงดานราคา ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  
และความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน โดยบริษัทฯและบริษัทยอย   
มนีโยบายในการควบคมุและจดัการความเสีย่งใหอยูในระดบัทีเ่หมาะสม
และเปนไปตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯและบรษิทัยอย 
 
 2.1 ความเสี่ยงด�านราคา (Price Risk)  
  
  เปนความเส่ียงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบ
ในทางลบ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหน้ีและ
ตราสารทุนทำใหมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯ
และบริษัทยอยลดลง 
  
  บริษัทฯและบริษัทยอยไดพัฒนาเครื่องมือในการวัด
ความเส่ียงโดยใชแบบจำลองของ Value-at-Risk (VaR Model)   
เพ่ือวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเช่ือม่ันหนึ่ง ๆ หากถือครอง
หลักทรัพย ในชวงระยะเวลาที่กำหนด นอกจากน้ี บริษัทฯและ  
บรษิทัยอยมีการกำหนด Limit ตาง ๆ ในการทำธุรกรรมเพื่อควบคุม  
ความเส่ียงใหอยูในระดับที่รับได เชน Position Limit และ Loss Limit 
เปนตน โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit)   
ซึง่แยกออกจากหนวยงานทีท่ำธรุกรรม (Front Office) และหนวยงาน
ที่บันทึกรายการ (Back Office) ทำหนาท่ีควบคุมความเส่ียงและ
รายงานสถานะ Limit ตาง ๆ ตอคณะกรรมการ หนวยงานหรือ  
ผูบริหารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงไดทัน
ทวงที บริษัทฯและบริษัทยอยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
การลงทุนเปนผูควบคุม และติดตามความเสี่ยงดานนี้ ทั้ งนี้   
เพ่ือใหมั่นใจวาเครื่องมือดังกลาวมีประสิทธิภาพและมีความแมนยำ   
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บริษัทฯและบริษัทยอยกำหนดใหมีการทดสอบเคร่ืองมือดวยการทำ Backtesting โดยใชเกณฑมาตรฐานที่ Bank for International Settlement 
(BIS) กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีการจำลองเหตุการณรุนแรงอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพย  
ในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลัน หรือทำการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพ่ือใหคาดการณไดวาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนมีผลตอรายได  
และเงินกองทนุอยางไร 
  

2555 2554

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนท่ีมีไว�เพื่อค�าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย�อย จำแนกตามประเภทเงินลงทุน  เป�นดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

เงินลงทุน  
 เงินลงทุนเพื่อคา  
  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,040 10,855
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,730 4,758
  ตราสารหนี้ตางประเทศ 628 637
        ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 16 45
 เงินลงทุนเผื่อขาย  
  หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 55,434 41,103
  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30,718 18,553
  ตราสารหนี้ตางประเทศ 11,746 25,425
    ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 8,235 8,553

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขาย 118,547 109,929

มูลค�ายุติธรรม 

 มูลคาเงินลงทุนเพื่อคาและเผ่ือขายของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเพ่ิมในตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี ้ 
ภาคเอกชน ตราสารหนี้ตางประเทศที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีการลงทุนไดครบกำหนดอายุไถถอนไปบางสวน จากเหตุผลดังกลาวจึงทำให  
คาความเสี่ยงดานราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 
 
 2.2 ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย  (Interest Rate Risk)  
 
  เปนความเส่ียงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย   
หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 
(Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีเปาหมายที่จะดำเนินงานภายใตระบบบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียที่มีประสิทธิภาพระยะยาว คือ 
สามารถรักษาระดับความสัมพันธของสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาตาง ๆ ใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสำหรับการดำเนินงาน และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯและบริษัทยอยจึงพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัดความเส่ียง
ดานอัตราดอกเบ้ียเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำระหวางระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice)   
ในสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันในแตละชวงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเปนประจำทุกเดือน เพ่ือให  
การดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงอยูในขอบเขตที่สามารถยอมรับได จึงไดจัดใหมีการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยง   
และระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับไดโดยพิจารณาจากโครงสรางของสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
(Reprice) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลอง  
และอัตราดอกเบี้ย ควบคุมและติดตามความเส่ียงอยางใกลชิด โดยมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยท่ีอาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพ่ือกำหนดมาตรการตาง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง 
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สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 วิเคราะห�ตามระยะเวลาที่จะมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพย�  
และหน้ีสินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย�อย ดังนี้ 

รายการ

สินทรัพยทางการเงิน       
 เงินสด  - - - - - 15,181 15,181
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 24,656 30,232 3,045 4,460 - 9,544 71,937
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - - - - 2,177 2,177
 เงินลงทุน 1,543 9,550 33,615 68,572 23,841 13,875 150,996
 เงินใหสินเชื่อ 336,017 21,258 11,169 264,364 122,233 407 755,448
 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 944 944
 ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย   - - - - - 2,103 2,103

รวมสินทรัพยทางการเงิน 362,216 61,040 47,829 337,396 146,074 44,231 998,786

หนี้สินทางการเงิน       
 เงินฝาก  244,658 263,795 170,498 7,535 - 6,935 693,421
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 10,936 61,062 5,117 8,429 - 2,233 87,777
 หนี้สินจายเมื่อทวงถาม - - - - - 4,989 4,989
 หนี้สินตราสารอนุพันธ - - - - - 1,206 1,206
 เงินกูยืม  5 15,218 12,140 46,586 15,516 41 89,506
 เจาหนี้สำนักหักบัญชี - - - - - 126 126
 เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย - - - - - 2,872 2,872

รวมหนี้สินทางการเงิน 255,599 340,075 187,755 62,550 15,516 18,402 879,897

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหม�หรือวันครบกำหนด

เมื่อทวงถาม
รายการ

0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป� เกิน 5 ป� ไม�มีดอกเบี้ย รวม

 2.3  ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
 
  เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากความผันผวนของอัตรา  
แลกเปลี่ยนจากการทำธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย หรือหน้ีสินในสกุลเงินตางประเทศ แบงเปนความเส่ียงที่เกิดจาก
การทำธุรกรรมสกุลเงินตางประเทศ (Transaction Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาจากสกุลเงินตางประเทศเปนสกุลเงิน
ทองถิ่น  (Translation Risk) 
 
  ทั้งนี้ สวนใหญธุรกรรมที่เก่ียวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศ เกิดจากการใหบริการของธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอย   
โดยธนาคารธนชาตมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย (ALCO) เปนผูควบคุมและติดตามความเส่ียงประเภทนี้ 
โดยการพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุครบกำหนดของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ประกอบกับธนาคาร
ธนชาตมีนโยบายในการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตอรายไดและเงินกองทุน 
อยางไรก็ดี เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปดความเส่ียงโดยใชเครื่องมือทางการเงิน เชน สัญญาแลกเปลี่ยน
ลวงหนา เปนตน    
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เน่ืองจากสินทรัพยที่เปนเงินตรา
ตางประเทศสวนใหญ บริษัทฯและบริษัทยอยไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว 
 

(หนวย: ลานบาท) 
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3. ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (Liquidity Risk)    
 
 ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถชำระหน้ีสินและภาระผูกพันเม่ือถึงกำหนด 
เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนทรัพยสินเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได แตดวยตนทุนที่สูง  
เกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอย อาจมีความตองการเงินทุน  
แตกตางกันเพ่ือรองรับการครบกำหนดของเงินกูยืม การลดหนี้สินประเภทอ่ืนลง หรือการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย โดยใชเครื่องมือทั้งที่เปน  
แบบจำลองวิเคราะหฐานะสภาพคลอง (Liquidity Gap Analysis) อัตราสวนดานสภาพคลองตาง ๆ ตลอดจนการใชสถานการณจำลองโดย  
การตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะยังคงมีสภาพคลองที่เพียงพอหรือไมภายใต
กระแสเงนิสดท่ีขึน้อยูกบัพฤตกิรรมของลกูคาในการตออายสุญัญาเมือ่ครบกำหนด นอกจากนี ้ ยงัไดประมาณการความตองการสภาพคลองภายใต
สมมติฐานที่แตกตางกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณไมปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทยอยเอง และเกิดกับระบบสถาบันการเงิน  
 
 ขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวรองรับกรณีเกิดปญหาสภาพคลองและจะมีการทบทวนเมื่อมี
เหตุการณสำคัญที่จะมีผลตอการดำเนินงานตามแผน ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเส่ียงดานสภาพคลอง บริษัทฯและบริษัทยอย  
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ยเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหาร
จัดการความเสี่ยงเปนประจำทุกสัปดาห  
 

โครงสร�างแหล�งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย�อยซ่ึงจำแนกตามประเภทของแหล�งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล�งเงินทุน เป�นดังนี้ 
 
เงินทุนจำแนกตามประเภทของแหล�งเงินทุน 
 

เงินทุนจำแนกตามระยะเวลาของแหล�งเงินทุน 

2555

2555

2554

2554

ล�านบาท

ล�านบาท

ล�านบาท

ล�านบาท

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เงินกูยืมและเงินรับฝาก    
 จากประชาชน 693,421 79.64 435,865 57.45
    จากสถาบันการเงิน 72,178 8.29 50,852 6.70
    จากตางประเทศ 15,599 1.79 9,299 1.23
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน 6,098 0.70 218,997 28.87
หุนกู 83,310 9.57 43,487 5.73
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 98 0.01 169 0.02
 
  870,704 100.00 758,669 100.00

ไมเกิน 1 ป 787,523 90.45 701,108 92.41
เกิน 1 ป 83,181 9.55 57,561 7.59
 
  870,704 100.00 758,669 100.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินฝากและเงินกูยืมรวม 870,704 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนสวนใหญยังคงเปน
เงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาไมเกิน 1 ป อันเปนลักษณะโครงสรางการทำธุรกิจเปนปกติการคาของสถาบัน  
การเงนิ อยางไรกด็ ีบรษิทัฯและบริษทัยอยไดมกีารออกผลิตภณัฑประเภทต๋ัวแลกเงิน และหุนกูระยะสัน้ เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลอืกในการออมเงิน
ใหกับลูกคา 
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สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555 วิเคราะห�ตามระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญา เป�นดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

รายการ

สินทรัพยทางการเงิน     
 เงินสด 15,181 - - - 15,181
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 11,818 56,905 3,214 - 71,937
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 2,177 - - 2,177
 เงินลงทุน 1,027 50,497 86,713 12,759 150,996
 เงินใหสินเชื่อ 36,651 240,320 478,477 - 755,448
 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - 944 - - 944
 ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย - 2,103 - - 2,103

รวมสินทรัพยทางการเงิน 64,677 352,946 568,404 12,759 998,786

หนี้สินทางการเงิน     
 เงินฝาก 247,781 436,861 8,779 - 693,421
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,889 66,081 8,807 - 87,777
 หนี้สินจายเมื่อทวงถาม 4,989 - - - 4,989
 หนี้สินตราสารอนุพันธ - 1,206 - - 1,206
 เงินกูยืม 46 23,865 62,101 3,494 89,506
 เจาหนี้สำนักหักบัญชี - 126 - - 126
 เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย - 2,872 - - 2,872

รวมหนี้สินทางการเงิน 265,705 531,011 79,687 3,494 879,897

รายการนอกงบดุล     
 การรับอาวัลตั๋วเงิน 11 429 114 - 554
 ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกำหนด 450 435 - - 885
 เล็ตเตอรออฟเครดิต 258 2,925 - - 3,183
 ภาระผูกพันอื่น ๆ 43,578 8,179 2,455 2 54,214

รวมรายการนอกงบดุล 44,297 11,968 2,569 2 58,836

วันท่ีครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เมื่อทวงถาม
รายการ 

น�อยกว�า 1 ป� มากกว�า 1 ป� ไม�มีกำหนด รวม
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4. ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
 
 เปนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก  
การขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองคกรหรือ  
ขาดการควบคุมที่ด ี ที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน   
คน ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผลกระทบตอรายได  
จากการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย   
รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย เชน ความเสี่ยงตอการถูกฟองรอง  
หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้ง  
ความเสียหายที่ ไดรับจากการตกลงกันนอกชั้นศาล เปนตน   
ซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะมีผลกระทบตอความเสี่ยงดานอื่น  
โดยเฉพาะความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และดานชื่อเสียง 
(Reputation Risk)  
 
 บริษัทฯและบริษัทยอยไดกำหนดนโยบายและแนวทาง  
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มุงเนนไปที่การปองกันและ
ติดตามดูแลความเส่ียงประเภทนี ้ และเน่ืองจากการควบคุมภายใน
เปนกลไกสำคัญในการควบคุมและปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี อันไดแก 
 
 • การจัดโครงสรางองคกร บริษัทฯและบริษัทยอยมี  
การกำหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตำแหนงงาน
ใหมีการสอบยันและถวงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน (Check and 
Balance) โดยแยกหนวยงานที่ทำธุรกรรม (Front Office) ออกจาก
หนวยงานท่ีทำหนาที่ควบคุมและติดตามความเส่ียง (Middle Office) 
ซึ่งไดแก หนวยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit)   
กับหนวยงานท่ีบันทึกรายการ (Back Office)   
 
 • การจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนการทำธุรกรรม เชน 
หนวยงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ หนวยงานกฎหมาย 
หนวยงานประเมินราคาที่มีความชำนาญเฉพาะดานและเปนอิสระ 
เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
 
 • การจดัใหมรีะเบยีบปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัการทำธรุกรรม
ทุกประเภทและคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนระเบียบ
อำนาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการทำงาน
ภายในองคกรใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 
 
 • การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อควบคุม ติดตาม และประเมินความเส่ียง  
ของบริษัทฯและบริษัทยอย ตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไข  
จุดบกพรองใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 • การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคาทั้งดาน
เทคโนโลยีและดานขอมูล โดยเฉพาะการปองกันความเสียหายจาก
การลักลอบเขาถึงขอมูลจากบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ   

 • การจดัทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจตอเน่ือง (Business 
Continuity Plan) ประกอบดวยแผนฉุกเฉิน แผนระบบสำรอง   
และแผนการฟนฟูการดำเนินงาน เพื่อควบคุมไมใหการดำเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก รวมทั้งจัดใหมีการซักซอมเพ่ือทดสอบความพรอม  
ของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและ  
มีประสิทธิภาพ  
 
 ประกอบกับการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีการใชบริการ  
จากบุคคลภายนอกดำเนินการแทนในบางกลุมกิจกรรมเพิ่มขึ้น  
เชนเดียวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปจจุบัน
และในอนาคต บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกำหนดนโยบาย เพื่อ
บรหิารความเส่ียงจากการใชบรกิารจากบคุคลภายนอก (Outsourcing) 
ขึ้น โดยนโยบายดังกลาวนอกจากจะมีแนวทางการปฏิบัติงาน  
ที่สอดคลองกับขอบังคับในเรื่องเดียวกันที่ออกโดย ธปท.แลว   
ยังเพ่ือประโยชนในการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยดวย 
 
 สำหรับการวัดและประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกำหนดหลักเกณฑ รูปแบบหรือเงื่อนไข
ของวิธีการที่ใชในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ
และบริษัทยอยเอง โดยวิธีการดังกลาวบริษัทฯและบริษัทยอย  
มีการพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ เชน แนวทางการกำกับดูแล
ของหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของกบับรษิทัฯ ลกัษณะและความซบัซอน
ของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทฯ  
โอกาสและ/หรือความถ่ี (Probability, Likelihood หรือ Frequency) 
ตลอดจนผลกระทบ (Impact หรอื Severity) ของความเส่ียงทีเ่กดิขึน้
หรอือาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี ตามที ่ธปท. กำหนดใหกลุมธนชาตดำรง
เงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด
และดานปฏิบัติการตามแนวทางของ Basel II นั้น กลุมธนชาต  
ไดเลือกวิธีการคำนวณสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยวิธ ี Basic 
Indicator Approach   
 
 นอกจากน้ี ในการติดตามดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยกำหนดเปนนโยบายใหผูบริหารของแตละ
หนวยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะชวยใหรับทราบถึง  
ความเสี่ยงและปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงที และเพ่ือใหสามารถ  
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม
และทันทวงที ไมสงผลเสียหายตอบริษัทฯและบริษัทยอย ถึงกระนั้น  
ก็ดี เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน
แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของขอมูลปจจัยเสี่ยง บริษัทฯและ
บริษัทยอยจึงจัดใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
กับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เชน ขอมูลเหตุการณ  
ความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) จุดที่มีความเส่ียงสำคัญ เปนตน เสนอตอคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบริหารระดับสูง
อยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอเพ่ือใชประกอบการกำหนดนโยบายและ
พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงใหเหมาะสม และเปนเคร่ืองมือที่จะ
ชวยใหบริษัทฯและบริษัทยอยประเมินความสามารถของระบบ
ควบคุมภายในวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดอีกทางหนึ่งดวย 
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5. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) 
 
 ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด
แผนกลยุทธ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไมเหมาะสม  
หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกอันสง
ผลกระทบตอรายได เงินกองทุนหรือการดำรงอยูของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ในการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ บริษัทฯและ  
บริษัทยอยจัดใหมีการทำแผนกลยุทธสำหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา 
และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมี
เหตุการณภายนอกที่อาจสงผลกระทบถึงการบรรลุเปาหมายของ
ธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามผลการดำเนินงาน  
ของหนวยงานตาง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจำปที่กำหนด  
เปาหมายไวอยางสม่ำเสมอ 
 
6. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 
 
 ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ   
เปนความเส่ียงทีเ่กดิจากการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงขอบังคบั กฎหมาย
และกฎเกณฑตาง ๆ ของหนวยงานราชการ โดยเฉพาะอยางยิง่ ธปท. 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายแตละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธ 
และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
 ในป 2555 ที่ผานมา จากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
และปญหาหนี้สาธารณะของยุโรป การเขารวมในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึ่งมีขอตกลงในการเปดเสรีในหลายดาน รวมถึงการเปดเสรี
ภาคการเงิน ทำใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มกีารเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ออกมาเพ่ือใหสถาบันการเงิน  
ไดเตรียมความพรอมรับมือการเปดเสรีดังกลาวและปรับปรุงระบบ
การเงินใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยในปนี้ ธปท.   
ไดปรับปรุงหลักเกณฑการดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน 
(Basel III) เพ่ือใหธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีขึ้น  
และมีปริมาณสูงขึ้น มีความมั่นคงแข็งแกรง สามารถรองรับ  
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได  
ในอนาคต นอกจากนี้ การปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติปองกันและ  
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งเปน
กฎหมายที่ตองตราใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตองออกประกาศ
กำหนดใหมีการเปดเผยการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคามาก  
ยิ่งขึ้น สงผลใหธนาคารซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตองเตรียม
ความพรอมของระบบงานและวิธีการดำเ นินงานใหสอดรับ  
กับกฎหมายดังกลาว อยางไรก็ดี มาตรการที่ออกมาใหมนั้นไมมี  
ผลกระทบตอกลยุทธและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในกลุมมากนัก ซึ่งตลอดมาบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในและมาตรฐานการใหบริการ  
แกลูกคาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และเปนพันธกิจสำคัญที่บริษัทฯ
และบริษัทยอยจะตองดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับหลักเกณฑและ  
ขอบังคับของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
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การกำกับดูแลกิจการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 
 
นโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรมาตั้งแตป 2546 และมีนโยบาย  
การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมท้ังการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนประจำทุกป อยางนอย  
ปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติสำหรับ
บุคลากรในองคกร 
 
 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
“www.thanachart.co.th” และจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และ  
พนักงาน ในระบบขอมูลภายในของกลุมธนชาต เพื่อเปนการส่ือสารใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธนชาตสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดไดอยาง
ทั่วถึง นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ด ี รวมถึงการเสริมสรางจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม (CG & CSR 
Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ใหกับพนักงานในกลุมธนชาตอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง เริ่มตั้งแต  
การออกแบบหลักสูตรอบรมตาง ๆ ที่จะมีการสอดแทรกเน้ือหาการปฏิบัติงานที่อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก
วิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรปฐมนิเทศท่ีมุงเนนใหพนักงานท่ีเขารวมงานกับกลุมธนชาตตระหนักถึงการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึง  
ไดเพิ่มศักยภาพชองทางการอบรมผานสื่อ E-learning ใหพนักงานไดเขาถึงการอบรม เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการทำงานไดงายขึ้น 
และมีการทดสอบความเขาใจเปนประจำทุกป รวมถึงการมีโครงการ “ธนชาต...ทำได ธรรมดี CG…ริเริ่ม เติมธรรม” โดยใชวีดิทัศนเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารแกพนักงานผานระบบโทรทัศนภายในกลุมธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) ในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน ซึ่งเปนกิจกรรม
ใหพนักงานไดไปปฏิบัติธรรม รวมกันคิดดี ทำดี และรวมกันปลูกจิตสำนึกใหตระหนักและรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง โดยมีจุดมุงหมาย  
อันสำคัญในการใหบุคลากรทุกคนในองคกรเขาใจการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 
การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในป� 2555 มีดังต�อไปนี ้
 
1. สิทธิของผู�ถือหุ�นและการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียม 
 
 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู�ถือหุ�น 
  บริษัทฯ มีนโยบายปกปองสิทธิของผูถือหุน และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การมี
สวนแบงกำไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุน การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอยางเทาเทียมกันและเปนอิสระ และการได
รับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ 
 
 1.2 การประชุมผู�ถือหุ�น 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2555 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 บริษัทฯ ไดดำเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี 
 
  ก�อนการประชุมผู�ถือหุ�น 
 
  บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน พรอมขอมูลที่สำคัญที่เก่ียวกับการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวย วาระการประชุม และขอมูลในแตละวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน ลวงหนากอน  
การประชุมผานหลายชองทาง ดังนี้ 
 
ระบบขาวตลาดหลักทรัพย เผยแพรมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ที่แสดงกำหนด  
 การประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงการจายเงินปนผล  
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เว็บไซตของบริษัทฯ เผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม  
(www.thanachart.co.th) สามัญผูถือหุนและเอกสารประกอบ  
 การประชุม โดยมีขอมูลที่สำคัญ ไดแก   
 วนั เวลา สถานทีป่ระชมุ วาระในการประชมุ   
 ขอมูลประกอบการตัดสินใจ คำช้ีแจง  
 วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน   
 การแสดง เอกสารการ เข าประชุม   
 กฎเกณฑ ในการประชุม ขั้ นตอน  
 การออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนังสือ  
 มอบฉันทะลวงหนากอนวันประชุม   
 30 วัน โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูล  
 ในเอกสารท่ีส งทางไปรษณีย ใหกับ  
 ผูถือหุน นอกจากนี้ ไดเผยแพรรายงาน  
 ประจำปลวงหนากอนวนัประชุมดวย 
จัดสงทางไปรษณีย จัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม  
 สามัญผู ถื อหุ น เ อกสารประกอบ  
 การประชุม และรายงานประจำป   
 ในรูปแบบ CD-ROM ใหแกผูถือหุน  
 ทกุรายลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน  
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ลงประกาศหนั ง สือบอกกล าว เชิญ  
 ประชุมสามัญผูถือหุน ในหนังสือพิมพ  
 รายวันท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 ติดตอกัน 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม   
 7 วัน 
 
  บริษัทฯ มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทฯ สามารถ
เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระเพิ่มเติม และสามารถเสนอ  
รายช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ รวมถึง
การเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจการ ลวงหนากอน
วันประชุม เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จนถึง  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยจัดใหมีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
และมีการกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และชองทางการเสนอเร่ือง
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงผลในที่ประชุม 
 
  บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือ  
บอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเผยแพรไวในเว็บไซตของ  
บริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนได 
 
  บริษัทฯ ไดเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการ  
ผูจัดการใหญ 1 ทาน พรอมกับประวัติและการมีสวนไดเสียของ
กรรมการแตละทานไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
เพื่อใหเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 
 
  วันประชุมผู�ถือหุ�น 
 
  บริษัทฯ ไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งสถานที่
จดัการประชมุ เจาหนาทีต่อนรับ มกีารนำระบบบารโคดมาใชลงทะเบยีน 
พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน เพื่อให  

การลงทะเบียนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปดรับ
ลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง 
 
  บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการประชุมผูถือหุน เพื่อไมให
เกิดการรอนสิทธิของผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม
ประชุมไดตลอดเวลาการประชุม เพื่อใชสิทธิออกเสียงในวาระที่ยัง  
ไมไดลงมติ บริษัทฯ ไมมีการสลับวาระการประชุมหรือเพ่ิมวาระ  
การประชุมหรือแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสำคัญเพ่ิมเติมในที่ประชุม  
อยางกะทันหัน รวมทั้งใหสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมอยางเต็มที่ 
 
  มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูถือหุนมอบฉันทะ 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,159 ราย 
 
  กรรมการทุกทานเขารวมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการกำหนดคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการใหญ 
 
  ประธานในที่ประชุมไดใหเลขานุการบริษัทแจงกฎเกณฑ  
ที่ใชในการประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
อยางชัดเจน ใหผูถือหุนทราบในชวงเปดการประชุม 
 
  บริษัทฯ ใชบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และในวาระ  
การเลือกตั้งกรรมการไดเปดใหมีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 
 
  ในการประชุมมีการนำเสนอขอมูลในรูปแบบวีดิทัศนเพ่ือให  
ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลชัดเจน 
 
  ภายหลังการประชุมผู�ถือหุ�น 
 
  บริษัทฯ ไดจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึก
ขอมูลที่สำคัญอยางครบถวน และไดจัดสงรางรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2555 ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“ตลท.” และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 
 
 1.3 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช�ข�อมูลภายใน 
 
  บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายใน ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทฯ   
ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน โดยสรุปไดดังน้ี 
 
  • กำหนดใหทุกหนวยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงาน  
การเก็บรักษาขอมูลภายในใหมีการกำกับดูแลอยางเหมาะสม 
 
  • กำหนดใหกรรมการ ผูบริหารในตำแหนงผูจัดการ   
ผูบรหิาร 4 รายแรกตอจากผูจดัการลงมา และผูบรหิารสงูสดุฝายบัญช ี
   (1) รายงานการถือหุน รวมถึงการดำรงตำแหนงใน
บริษัทตาง ๆ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะเปน
รายไตรมาส ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
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สงสำเนาใหประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง 
   (2) รายงานการซื้อ ขาย โอน รับโอนหุนของบริษัทฯ 
ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
“สำนักงาน ก.ล.ต.” ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันซื้อ ขาย โอน   
รับโอนหุน 
 
  • หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และท่ีปรึกษา 
ที่ลวงรูสารสนเทศสำคัญที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ นำมาใชเพื่อ
แสวงหาประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น โดยกำหนดไวในประกาศและ  
ในจรรยาบรรณของกลุมธนชาต 
 
  • มีการประกาศ เร่ือง กำหนดหลักเกณฑการซื้อขาย  
หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกำหนดชวงระยะเวลาหามบุคคลตอไปนี้ 
ทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 15 วัน กอนวันสิ้น
แตละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทฯ เปดเผยงบการเงินและ
ฐานะการเงินตอ ตลท. 2 วัน 
   (1) กรรมการ ผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการ  
ผูจัดการขึ้นไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 
   (2) พนักงานและลูกจางที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุม  
วาจางใหมาปฏบิตังิาน (Outsource) เฉพาะฝายงานท่ีลวงรูสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 
   (3) ที่ปรึกษาที่ลวงรูสารสนเทศเก่ียวกับงบการเงิน และ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 
 
  • กรณีพบมีการนำขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
ถือเปนการปฏิบัติที่ผิดวินัย ตองไดรับการพิจารณาโทษจากคณะ
กรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 
 
 1.4 มาตรการดูแลเก่ียวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 
  บริษัทฯ ไดใหความสำคัญในเรื่องการปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน จงึมกีารกำหนดเปนนโยบาย ประกาศ และระเบยีบ
ตาง ๆ เพือ่ใหบรษิทัฯ มกีารดำเนนิการทีโ่ปรงใสและนาเชือ่ถือ ซึง่ไดแก 
  • มนีโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ จรรยาบรรณ
ทางธรุกจิของบรษิทัฯ จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน 
มีการกำหนดหลักการเพ่ือไมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ  
ผูที่เกี่ยวของ มุงแสวงหาประโยชนของตนเองและกลุมบุคคล 
  • มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต มีการ
กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธนชาต และ
การทำธุรกรรมระหวางบริษัทในกลุมธนชาต กับ (1) กรรมการ หรือ  
ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือผูที่เก่ียวของกับบริษัทในกลุมธนชาต 
(2) ผูถือหุนรายใหญ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของ รวมถึง  
ในนโยบายการใชบริการจากบุคคลภายนอกของกลุมธนชาต มีการ
กำหนดเกี่ยวกับการใชบริการระหวางกันในกลุมธนชาต การใชบริการ
จากผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอำนาจในการจัดการของบริษัท  
ในกลุมธนชาต และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยหลักการ คือ 
   (1) กำหนดหลักเกณฑและขอจำกัดในการทำธุรกรรม
กับบุคคลดังกลาว 

   (2) กำหนดขั้นตอนการขอความเห็นเปนลายลักษณ
อักษรจากหนวยงานกำกับดูแล กอนการนำเสนอธุรกรรมตอผูมี
อำนาจอนุมัติ เวนแตกรณีที่เปนธุรกิจปกติที่มีการกำหนดไว 
   (3) กรรมการและผูมอีำนาจในการจดัการ ทีม่ผีลประโยชน
เกี่ยวของจะตองไมเขารวมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม และไมมี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 
   (4) มกีารกำหนดกรอบอำนาจในการอนมุตักิารทำธรุกรรม
ไวเปนการเฉพาะ รวมถึงกรณีที่ไมสามารถดำเนินการตามนโยบาย
การทำธุรกรรมที่กำหนดไวได หรือกรณีที่เกิดปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการทำธุรกรรม ใหนำเสนอขอมูลใหคณะกรรมการ  
ของบริษัทที่ทำธุรกรรมเปนผูพิจารณาอนุมัติและรายงานใหบริษัทฯ 
รับทราบ 
   (5) การพิจารณาหลักเกณฑการมีผลประโยชนที่
เก่ียวของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ กรณีมีขอสงสัยใหหารือไปยังหนวยงาน
กำกับกฎระเบียบและขอบังคับ และใหหนวยงานกำกับกฎระเบียบ
และขอบังคับมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑการมีผลประโยชนที่
เก่ียวของตามความเหมาะสม 
   (6) มีการเปดเผยขอมูลการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ
ภายในที่กำหนด โดยมีการรายงานขอมูลธุรกรรม เพื่อใหบริษัทฯ   
รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลการทำ
ธุรกรรมตอบุคคลภายนอก โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ 
รวมถึงมาตรฐานบัญชี 
  
  • มีขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันไวเปน
ลายลักษณอักษร ตั้งแต (1) การรวบรวมรายช่ือกิจการ หรือบุคคล  
ที่ เกี่ ยว โยง กันเพื่ อ เปนฐานขอมูล ในการตรวจสอบรายการ   
(2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของหนวยงานกำกับ  
กฎระเบียบและขอบังคับในประเด็นขอกฎหมายและเกณฑปฏิบัติ   
(3) การอนุมตั ิ(4) การเปดเผยสารสนเทศตามเกณฑทางการ ตลอดจน 
(5) การสอบทานรายการท่ีเกีย่วโยงกนัโดยหนวยงานกำกบักฎระเบยีบ
และขอบังคับ และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและ
ครบถวน 
 
  • มีการกำหนดขั้นตอนการทำรายการเก่ียวกับการซื้อ 
ขาย เชา ใหเชา ทรัพยสินของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุมธนชาต หรือ
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
  
  • มีการกำหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตาง ๆ วา 
รายการใดที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันมี  
ผลประโยชนในการทำรายการ ตองแจงการมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะพิจารณา และหามกรรมการ ผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุม
ในชวงการพิจารณารายการน้ัน ๆ 
  
  • กำหนดใหเปดเผยขอมลูการถือหุน ตลอดจนถึงการดำรง
ตำแหนงในบริษัทตาง ๆ ของกรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรก  
ตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารสูงสุดฝายบัญชี รวมถึงคูสมรส 
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และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว เปนรายไตรมาส   
เพื่อเปนขอมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยง  
ทางผลประโยชน และเปนฐานรายชื่อในการเปดเผยรายการธุรกิจ  
กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
  • กำหนด ให มี ก า ร เ ป ด เ ผ ยข อมู ลที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ  
ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคูสมรส ญาติ และ
คูคาหรือคูสัญญาที่เกี่ยวของกับพนักงาน เพื่อปองกันผลประโยชน  
ที่ทับซอน 
  
  • กำหนดเปนความผิดวินัยในกรณีการกระทำใด ๆ   
ที่เปนการแสวงหาประโยชนมิชอบ 
 
 1.5 การควบคุมภายใน 
 
  บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดกำหนด
ภาระหนาที่อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินให
เกิดประโยชน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม และยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับ
ระบบการเงิน โดยไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร
สายงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังการนำขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และ
ผูตรวจสอบธนาคารแหงประเทศไทยเขามาใช ในการพิจารณา  
เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
  นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังไดจัดตั้งสายงานตรวจสอบเพื่อ
ทำหนาที่ตรวจสอบวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน  
ที่สำคัญ ไดดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดและมีประสิทธิภาพ   
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งยังจัดใหมีหนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหนาที่  
ในการติดตามและกำกับการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานมีความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและ
กำกับไดอยางเต็มที่ จึงกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบและหนวยงาน
กำกบัดูแลการปฏิบัติงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจำ และไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินความเพียงพอและ  
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ  
การติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยเปนประจำ  
ทุกป โดยสำหรับป 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมีมติวา 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมท้ัง   
5 สวน ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง   
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและ  
การสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม 
 

2. บทบาทต�อผู�มีส�วนได�เสีย 
 
  กลุมธนชาตกำหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย   
ซึ่งไดแก ลูกคา คูคา/เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ รวมถึงสังคม และ  
สิ่งแวดลอม ไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน มีการเปดเผยขอมูลโดยส่ือสารภายในเพื่อใหกรรมการ   
ผูบรหิาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอยางเครงครัด และเปดเผย
ขอมูลดังกลาวทางเว็บไซตบริษัทฯ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาสิทธิ
ดังกลาวไดรับการเอาใจใสดูแลอยูตลอดเวลา โดยกำหนดการปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 
 
  ผู�ถือหุ�น 
 
  กลุมธนชาตมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการ  
ที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สามารถแขงขันได เพื่อใหผูถือหุน  
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเส่ียง
และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวก
ใหผูถือหุนไดใชสิทธิอยางเต็มที่ 
 
  พนักงาน 
 
  กลุมธนชาตถือหลักการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
และเทาเทียม เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรูความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน และจายผลตอบแทนอยางเหมาะสมตามผลงาน
ของพนักงานแตละคน โดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ
ตลอดจนมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดปจจัยจาก
ทักษะและความสามารถ (Competency) ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ที่ชัดเจน (Key Performance Indicator: KPI) โดยสอดคลองกับ  
วิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรหลักในการดำเนินธุรกิจ (CEO’s   
Six-point Agenda) 
 
  นอกจากน้ี กลุมธนชาตยังคงใหความสำคัญกับการพัฒนา
บคุลากรและทมีงานอยางสมำ่เสมอ ไมวาจะเปนการพัฒนาองคความรู
ในธุรกิจ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางภาวะผูนำ
สำหรับการบริหารจัดการองคกร ในขณะเดียวกันก็ไดสงเสริมและ
กำกับดูแลใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานภายใต
กฎระเบียบของทางการ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนความเปน
ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการทางการเงิน ทั้งนี้ กลุมธนชาตไดรับ  
การสนับสนนุองคความรูดงักลาวหลากหลายรูปแบบจากสโกเทียแบงก 
ซึ่งเปนธนาคารช้ันนำในระดับสากล 
 
  ในป 2555 ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการสาขา ทบทวนกระบวนการ
ทำงานตาง ๆ ทั้งกระบวน (End-to-end Process) โดยไดเตรียมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการ อาทิ ระบบสินเช่ือ
รายยอย ระบบการรวมศูนยงานปฏิบัติการ ระบบลูกคาสัมพันธ 
เปนตน รวมทั้งไดมีการจัดระบบงาน ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
อัตรากำลังที่เหมาะสมในแตละหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให
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บริการแกลูกคา และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง
ในอนาคต 
 
  โครงการ Go Together เปนโครงการพิเศษของประธาน  
เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญธนาคารธนชาตที่จัดให  
มีขึ้น เพื่อสงเสริมและเสริมสรางการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ  
พนักงานภายใตวิสัยทัศนของกลุมธนชาต คือ การทำงานรวมกัน
อยางสมัครสมานสามัคคี หรือ Synergy โดยในป 2555 โครงการ 
Go Together ไดถูกจัดขึ้นทั้งหมด 22 ครั้ง โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไป
ในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมในแตละครั้ง จะมุงเนนใหมี
การสื่อสารนโยบายและทิศทางกลยุทธของกลุมธนชาตจากสวนกลาง 
เพื่อใหพนักงานทั้งกลุมธนชาตเขาใจถึงทิศทางกลยุทธ และสามารถ
ขับเคลื่อนใหองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศนในการดำเนินแผนธุรกิจของผูบริหารจากสวนกลางและ   
ผูบริหารของเครือขายสาขา จะมุงเนนถึงการปรับกลยุทธใหเปนไป
ตามภูมิทัศนการแขงขันของแตละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใหการดำเนิน
ธุรกิจของกลุมธนชาตเปนการดำเนินธุรกิจเพื่อลูกคาอยางแทจริง 
ทั้งนี้ ยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน ทำใหเกิด  
ความสามัคคีภายในองคกร อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหพนักงาน  
ทั้งกลุมธนชาต มีความกระตือรือรนและเขาใจถึงการทำธุรกิจ  
อยางลึกซึ้ง ซึ่งจะเปนพลังอันยิ่งใหญที่จะทำใหกลุมธนชาตประสบ
ความสำเร็จ สำหรับป 2556 นี้ โครงการ Go Together ยังคงมี  
การดำเนินการตอไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ภายใตแนวความคิด 
“เสริมฐานใหมั่นคงเพื่อการเติบโตอยางยั่ งยืน” เพื่อแสดงถึง  
ความแข็งแกรงและพรอมที่จะเดินไปขางหนาอยางสามัคคี ภายใต
การ Synergy ของคนธนชาต เพื่อเปนธนาคารที่มีผลกำไรและ  
กาวไปสูการเปนธนาคารชั้นนำในระดับประเทศ 
 
  ลูกค�า 
 
  กลุมธนชาตมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
ที่ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา มีการเรียกเก็บคาบริการ  
ที่เปนธรรม พรอมนำเสนอขอมูลผลิตภัณฑและบริการอยางครบถวน
และเพียงพอใหลูกคาทราบกอนตัดสินใจ 
 
  กลไกการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย 
 
  กลุมธนชาตไดมีการพัฒนาระบบรับเร่ืองรองเรียน เพ่ือให
สามารถรับเรื่องรองเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกคา บุคคล
ภายนอก และผูมีสวนไดเสียไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อนำ
ความคิดเห็นดานตาง ๆ มาพัฒนาองคกร โดยผานชองทางตาง ๆ 
เชน เว็บไซตบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจาหนาที่การตลาด 
ศูนยลูกคาสัมพันธกลุมธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) 
เปนตน บริษัทฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ระบบรับเรื่องรองเรียนอยางชัดเจน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะ
ติดตามขอรองเรียน พรอมแจงกลับไปยังลูกคาหรือผูรองเรียนทุกราย 
และนำขอรองเรียนมาปรับปรุงการใหบริการของกลุมธนชาต   
ใหตอบสนองความตองการและทำใหลูกคาหรือผูมีสวนไดเสียเกิด
ความพึงพอใจในการใชบริการตอไป 
 

  คู�ค�า/เจ�าหน้ี 
 
  สำหรับคูคา กลุมธนชาตไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
งานในการจัดซื้อ จัดจาง ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิด
ความเปนธรรมแกทุกฝายที่เก่ียวของ โปรงใส และตรวจสอบได   
โดยมีระเบียบอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสด ุ และการเชา  
อยางละเอียดและรัดกุม รวมถึงกำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลที่
เกีย่วของกบัความสมัพนัธระหวางบรษิทัฯ กบัพนกังาน รวมถงึคูสมรส 
ญาติ และคูคาหรือคูสัญญาที่เก่ียวของกับพนักงาน และไมใหบุคคล  
ทีม่สีวนไดเสยีเขามามีสวนรวมในข้ันตอนและกระบวนการจดัซือ้ จดัจาง 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและปองกันมิใหเกิดผลประโยชนที่ทับซอน 
 
  สำหรับเจาหน้ีได ใหขอมูลที่ โปรงใสและตรวจสอบได   
รวมทั้งยึดม่ันในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดใหไวตอ
เจาหน้ี โดยอยูภายใตเงื่อนไข ขอตกลงรวมกัน รวมทั้งหลักเกณฑ  
และขอกำหนดทางกฎหมาย เพ่ือสรางความเชื่อมั่นที่จะรวมมือกัน  
ในระยะยาว 
 
  คู�แข�ง 
 
  ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกา และแขงขันกับบุคคลอื่น
หรือองคกรอ่ืนภายใตนโยบายและหลักเกณฑที่กำหนดไวอยาง  
เปนธรรม ไมกลาวหา ใหราย หรอืซำ้เตมิคูแขงขนั รวมถงึไมแสวงหา
ขอมูลที่เปนความลับของคูแขง ดวยวิธีที่ไมสุจริตและไมเหมาะสม 
 
  สังคมและสิ่งแวดล�อม 
 
  กลุมธนชาตไดยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีตอสังคม   
โดยมีผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูนำในการผลักดันอยางจริงจัง 
ซึ่งหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตนี ้ ดำเนิน
อยูภายใตหลักการในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ที่วา “เตบิโตอยางยั่งยืน
และมีคุณธรรมพรอมมีสวนรวมในการสนับสนุนหรือชวยเหลือชุมชน
ทองถิน่และสังคมอยางเขาใจ ตัง้ใจจรงิและตอเน่ือง จากความรวมมือ
กับพนักงาน พันธมิตร ชุมชนในทองถ่ินและสังคม” 
 
  ภาครัฐ 
 
  ดำเนนิธุรกจิอยางถกูตองตามกฎหมาย ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ
และระเบียบขอบังคับของทางการ และใหความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของภาครัฐ ไมมีสวนรวมหรือดำเนินธุรกิจกับองคกร 
หรือบุคคลที่กระทำผิดตอกฎหมาย 
 
3. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และ
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ดูแลรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใหมกีารรายงาน
ที่ถูกตองตรงตอความเปนจริงและเช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชี  
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปดเผยไวในรายงานประจำป 
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  บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดเปดเผยคำอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & 
Analysis: MD&A) ประกอบการจัดสงงบการเงินรายไตรมาสและ  
งวดประจำป โดยเริม่ต้ังแตการเปดเผยงบการเงนิ ประจำงวดครึง่ปแรก 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนตนมา 
 
  บริษัทฯ มีสวนงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 
ทำหนาที่ใหขอมลูขาวสารท่ีถกูตองและทนัเวลาใหแกผูถอืหุน นกัลงทนุ 
นักวิเคราะห และบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือ ทั้งชาวไทยและ  
ชาวตางชาติ เพือ่เสริมสรางภาพลกัษณและความนาเชือ่ถอืขององคกร 
รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตอ
สวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข   
0 2217 8000 ตอ 3027, 3102-3 และ 0 2613 6107 หรือ   
E-mail Address: tcap_ir@thanachart.co.th บริษัทฯ ไดกำหนด
นโยบายการใหขอมูลแกบุคคลภายนอกจะตองถูกตอง ครบถวน   
เทาเทยีมกัน โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน  
ชองทางตาง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  - คำอธิ บายและการวิ เ คราะห ของฝ าย จัดการ 
(Management Discussion & Analysis: MD&A) 
  - แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 
  - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำป (Annual 
Report) 
  - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุน 
และขาวสารสนเทศตาง ๆ 
 2. สำนั ก ง านคณะกรรมการกำกั บหลั กท รัพย แล ะ
ตลาดหลักทรัพย 
 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 4. เว็บไซตของบริษัทฯ www.thanachart.co.th 
 5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และส่ืออื่น ๆ 
 6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 
 7. การพบปะใหขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit/One-
on-One Meeting) 
 8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (Roadshow) 
 9. การจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณีย 
 
 กิจกรรมในรอบป 2555 ที่ผานมา เจาหนาที่บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ รวมทั้งสวนงานนักลงทุนสัมพันธไดพบและใหขอมูลแก
ผูเกี่ยวของในโอกาสตาง ๆ ทั้งการเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-
on-One Meeting) การประชุมทางโทรศัพท (Conference Call)   
การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) และ  
การเดินทางไปพบนักลงทุนตางประเทศ (Roadshow) 
 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 โครงสร�างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ ทั้งดานการเงิน การบัญชี   
การบริหารจัดการ และอื่น ๆ อันทำใหสามารถบริหารจัดการ  
การประกอบธุรกิจไดเปนอยางดี ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 
 
 บริษัทฯ กำหนดโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนไป
ตามหลักเกณฑตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน   
ที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ทีอ่อกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึง
ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 
 
 กรรมการอิสระ 
 
 บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติตามแนวทางของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังน้ี 
 
 1. ถอืหุนไมเกนิรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน  
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวม  
การถือหุนของผูที่ เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย   
(ขอนี้ทางบริษัทฯ ไดกำหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกวาประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไมเกินรอยละ 1) 
 
 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก  
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 
 3. ไมเปนบคุคลทีม่คีวามสมัพันธทางสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบดิา มารดา คูสมรส พีน่อง 
และบตุร รวมทัง้คูสมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบรหิาร ผูถอืหุน
รายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
กรรมการ ผูบรหิาร หรอืผูมอีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบริษทัยอย 
 
 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ   
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเปนการขดัขวางการใชวจิารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
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อำนาจควบคมุของผูทีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ  
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันแตงตั้ง 
 
 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ  
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวน
ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว  
ไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง 
 
 6. ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึ
การใหบรกิารเปนทีป่รกึษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงิน ซึง่ไดรบั
คาบรกิารเกนิกวาสองลานบาทตอปจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง 
 
 7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ี
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 
 8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปน  
การแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน  
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร
งาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน   
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี  
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
 
 9. ไมมธีรุกจิหรอืสวนรวมในการบริหารงาน หรอืมผีลประโยชน
เกี่ยวของอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระ ไมมี  
ลักษณะอื่นใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานของบริษัทฯ 

 ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได
อยางเปนอิสระ โดยไมคำนึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสนิ
หรือตำแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุม
บุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถ
แสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 
 
 กรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน หรือกรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร 
 
 1. กรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน หมายความวา 
กรรมการท่ีดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบในการ
ดำเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และใหหมายความรวมถึงกรรมการ  
ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไววาเปนการลงนามผูกพัน
ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลวและเปนการลงนาม
รวมกับกรรมการรายอ่ืน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต  
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
 
 2. กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หมายความวา 
  1) กรรมการท่ีทำหนาที่บริหารงานในตำแหนงผูจัดการ 
รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืน 
  2) กรรมการที่ทำหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือ
มีสวนรวมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และใหหมายความ
รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  3) กรรมการท่ีมีอำนาจลงนามผูกพัน เวนแต เปน  
การลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว  
เปนรายกรณี และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น 
 
 ทัง้น้ี ตามประกาศ ธปท. ที ่สนส. 13/2552 เรือ่ง ธรรมาภบิาล
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ปจจุบันบริษัทฯ   
มกีรรมการอสิระ และกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร รวมกนัรอยละ 55.55 
(5 ใน 9 คน) ของจำนวนคณะกรรมการท้ังหมด โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 
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 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ - ✓ -

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ✓ - -

 3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - ✓ ✓

 4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ - ✓ ✓

 5. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการ - ✓ ✓

 6. นายพิมล รัฐปตย กรรมการ - ✓ -

 7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ ✓ - -

 8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการ ✓ - -

 9. นายทวีศักดิ์ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ ✓ - -

 
หมายเหตุ กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นายศุภเดช พูนพิพัฒน นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสมเจตน หมูศิริเลิศ   
 นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยมีนายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนเลขานุการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ตำแหน�ง กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

ที่เป�นผู�บริหาร 
กรรมการ 

ที่ไม�เป�นผู�บริหาร 

 การกำหนดวาระการดำรงตำแหนง 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของ
กรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัทฯ โดยในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการขณะนั้นพนจากตำแหนง ถาจำนวนกรรมการที่จะพนจาก
ตำแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจำนวนที่ใกลเคียงกัน   
แตไมเกิน 1 ใน 3 
 
 โดยการพนจากตำแหนงของกรรมการตามท่ีกลาวขางตน  
ในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับสลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการ
ซึ่งอยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตำแหนง หากในคราวใด  
มีกรรมการหลายคนอยูในตำแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจำนวน  
มากกวาจำนวนกรรมการท่ีตองพนจากตำแหนงในคราวนัน้ ใหกรรมการ
ดังกลาวพนจากตำแหนงโดยใชวิธีจับสลาก 
 
 กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงดวยเหตุดังกลาว อาจไดรับ  
คัดเลือกแตงตั้งใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกก็ได 
 
 บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และหลีกเล่ียงปญหาในเรื่องของความขัดแยงทาง  
ผลประโยชน เพ่ือระมัดระวังรักษาผลประโยชนขององคกรโดยรวม 
โดยไมจำกัดอยูแตเฉพาะผูถือหุนกลุมใดหรือรายใด ทั้งน้ี โดยทั่วไป

คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลบริษัทฯ ในการกำหนด
นโยบาย การดูแลใหมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และ  
การดูแลใหมีระบบการติดตามตรวจสอบใหปฏิบัติตามนโยบาย  
ที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. ปฏิบตัหินาทีด่วยความรับผดิชอบอยางเต็มความสามารถ
และเปนธรรมตอองคกร ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ  
บริษัทฯ 
 2. กำหนดนโยบายท่ีสำคญั แผนกลยทุธ เปาหมายทางการเงิน 
และงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม 
 3. กำกับ ดูแล และติดตามใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน 
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 
 4. ดูแลใหมีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน 
การบริหารความเส่ียง และการกำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ 
และเหมาะสมกับสถานการณธุรกิจ 
 5. ดแูลใหมกีารปฏิบตัติอผูมสีวนไดเสยีทกุกลุมอยางเปนธรรม 
รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง 
โปรงใส และทันเวลา 
 6. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในรายงานทางการเงินประจำป และแสดงไวคูกบัรายงานของผูสอบบัญชี 
โดยครอบคลุมเรื่องสำคัญตามขอพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท  
จดทะเบียน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
มีความถูกตอง ครบถวน และเช่ือถือได ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอ 
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 7.  แตงตัง้คณะกรรมการชดุยอยตาง ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ  
บริษัทฯ เห็นสมควร 
 8. กำหนดขอบเขต หนาที่ และอำนาจในการบริหารงาน
ของกรรมการผูจัดการใหญ 
 9. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดคาตอบแทน 
และเงื่อนไขการจางกรรมการผูจัดการใหญ ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนเสนอ 
 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ 
 11. พัฒนาความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง 
 
 การแยกตำแหนง 
 
 ประธานกรรมการไมเปนบคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจดัการใหญ 
เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและ
การบริหารงานประจำ 
 
 การเปนกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร 
 
 เนือ่งจากบรษิทัฯ เปนบริษทัแมของกลุมธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
จงึอยูในบงัคบัของประกาศ ธปท. ที ่สนส. 13/2552 เรือ่ง ธรรมาภบิาล
ของสถาบนัการเงนิ ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจดัการ 
และผูมอีำนาจในการจัดการของบรษิทัฯ สามารถเปนประธานกรรมการ 
กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอำนาจลงนามอยางใด  
อยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอื่นรวมกันไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ 
 
 คณะกรรมการชุดย�อย 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวย
ศกึษากลัน่กรองงานตามความจำเปน โดยกำหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
 คณะกรรมการบริหาร 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายนามดังตอไปนี้ 
 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 
  ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  
  รองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ  
  กรรมการบริหาร 
 4. นายทวีศักดิ์ ศักด์ิศิริลาภ  
  กรรมการบริหาร 
  นายภาณุพันธุ ตวงทอง  
  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
 1. บรหิารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ 
และแผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อนมุตัภิายใตกฎหมาย กฎเกณฑ 
และประกาศทางการที่เก่ียวของ 
 2. บริหารจัดการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
 3. บริหารจัดการเก่ียวกับสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 
 4. บรหิารจัดการเก่ียวกบัธรุกรรมของบรษิทัฯ เชน การลงทุน 
ทรัพยสินรอการขาย เปนตน 
 5. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองคกร เชน การจัด
โครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล การจัดการงานธุรการ 
เปนตน 
 6. มอบหมายหนาที่ หรือมอบอำนาจชวงเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่อยูภายใตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร 
 7. กลั่นกรองงานกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ  
การกำกบัดแูลกิจการทีด่ ี จงึไดพจิารณาแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audi t Committee) ขึ้น โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กำหนด เพื่อเปน
เครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล  
การบรหิารงานใหมีมาตรฐานทีถ่กูตอง โปรงใส มกีารควบคมุภายในท่ีดี 
และมีระบบการรายงานท่ีนาเชื่อถือเปนประโยชนตอผูลงทุนและ  
ทุกฝายที่เกี่ยวของ มีความเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่และ
รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับขอบเขตอำนาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ ไดกำหนดใหเปนไปตามเกณฑที่คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กำหนด และไดประกาศ
เปนกฎบัตรไวโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีสำนัก
ตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตอง
ตามระเบียบของบริษัทฯ กฎหมาย และขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของ 
และปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุน รวมถึงผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีระบบการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เปนที่เช่ือถือตอบุคคลภายนอกและสอดคลองกับ
นโยบายของทางการ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน 
ทุกคนเปนกรรมการอิสระ มีความรูความเขาใจและมีประสบการณ
ดานบัญชีและ/หรือการเงิน มีรายนามดังตอไปน้ี 
 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ  
  กรรมการตรวจสอบ 
  นายภาวัต เมธีชุติกุล  
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 1. สอบทานกระบวนการจัดทำ และการเปดเผยขอมูลใน
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนที่
เชื่อถือได โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และ  
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส
และประจำป 
 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และ  
ผูกำกับดูแล 
 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ วามีอยาง
เพียงพอสอดคลองกับแนวทางของ ธปท. และนโยบายของบริษัทฯ 
 4. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสังเกต
หรือสันนิษฐานวา อาจมีการทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอง
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาตอไป 
 5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง และครบถวน 
 6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม  
กฎระเบียบและขอบังคับของทางการ 
 7. พิจารณาผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
ภายนอก และผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการ
ตามขอเสนอแนะดังกลาว 
 8. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ 
ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 9. ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ประเมินผล ถอดถอน 
โยกยาย เลิกจาง ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ 
 10. มีอำนาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อให
ขอมูลหรือชี้แจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 11. มีอำนาจลงนามอนุมัติ ดังนี้ 
  11.1 การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสำนัก
ตรวจสอบ ตามระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน 
  11.2 คาใชจายในการดำเนินการของสำนักตรวจสอบ
ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยใหกรรมการทานใดทานหนึ่ง
เปนผูมีอำนาจอนุมัติ 
 12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอย และบริษัทลูก
ของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายของกลุมธนชาต โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทยอย และบริษัทลูกของบริษัทยอย 
มอบหมายใหสายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต สรุปผลภาพรวม
การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทยอย และ
บริษัทลูกของบริษัทยอย ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   
รับทราบในฐานะบริษัทแม 
 
 กรณีที่มีประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ ไดแก เรื่องที่ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมาย การทุจริต และเรื่องท่ีมีผลกระทบตองบการเงิน หรือ
สถานะ หรือภาพลักษณของบริษัทฯ อยางรายแรง ใหรายงานให
ทราบอยางละเอียด 

 13.  ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
และตามที่ ตลท. หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกำหนด 
 
 คณะกรรมการสรรหา 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2545 มีวาระการดำรงตำแหนงเทากับ  
การดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 
บริษัทฯ มีกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ทุกคนเปนกรรมการอิสระ 
มีรายนามดังตอไปน้ี 
 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
  ประธานกรรมการสรรหา 
 2. นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ  
  กรรมการสรรหา 
 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ  
  กรรมการสรรหา 
  นายภาณุพันธุ ตวงทอง  
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหา
กรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และสงนโยบายดังกลาวให ธปท. 
หากมีการรองขอ 
 2. กำหนดคุณสมบัติการเปนกรรมการ โดยพิจารณาจาก 
  2.1 คุณวุฒิ ความรู ประสบการณ 
  2.2 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ 
  2.3 นำผลการประเมินคณะกรรมการมาใชประกอบการ
พิจารณา ในกรณีที่กรรมการเดิมดำรงตำแหนงตออีกวาระ 
 3. กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ พิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการตามเกณฑ
ที่กำหนดไว 
 4. ดูแลใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการ องคประกอบ 
คุณสมบัติ และจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 5. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมใหคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาแตงตั้ง หรือนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ตามแตกรณี 
 6. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   
เพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย กรรมการ  
ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณา 
 7. จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการ 
และผูมีอำนาจในการจัดการ 
 8. เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจำป 
 9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ ได�กำหนดนโยบายสรรหา สรุปดังนี้ 
 
 แนวทางการพิจารณาสรรหา 
 
 1. สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ โดยคัดเลือกผูที่
มีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนง โดย 
  1.1 เลือ่นตำแหนงบคุลากรภายในทีม่คีวามรู ความสามารถ 
และมีประสบการณตรง เหมาะสมกับตำแหนงงานนั้น 
  1.2 โยกยายบุคลากรภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน  
ธนชาตที่มีศักยภาพสูง สามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ และปรับตัวไดอยาง
รวดเร็ว เพื่อสรางบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายใหปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. สรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยเนนบุคลากรจากภาค
สถาบันการเงิน หรือที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินที่มีประสบการณตรง 
เหมาะสมกับตำแหนงงาน 
 
 นโยบาย 
 
 สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ   
ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับ
กิจการของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แตงตั้ง และ/หรือเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอให  
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหนงวางลงเนื่องจาก
ครบวาระ และในกรณีอื่น ๆ แลวแตกรณี โดยมีนโยบายในการสรรหา 
ดังนี้ 
 1. พจิารณาความเหมาะสมของโครงสราง และองคประกอบ
โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อใหไดโครงสรางที่เหมาะสม ตลอดจนถึง
บุคลากรท่ีตองการสรรหา 
 2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม   
โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และเกณฑที่ทางการ
กำหนดไวอยางเครงครัด 
 3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ  
ที่เหมาะสม และมีประสบการณตรงกับความตองการ พันธกิจ และ
วิสยัทัศนของบริษัทฯ ในตำแหนงนั้น ๆ 
 4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีไมมีผลประโยชนทับซอน 
หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
 5. จัดใหมีการพิจารณาประเมินการทำงานของกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ และผูมอีำนาจในการจัดการ
เปนประจำทุกป 
 
 นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหคณะกรรมการสรรหา
จัดใหผูถือหุนสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเขาดำรง
ตำแหนงกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการสรรหากำหนด 
 
 คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 มีวาระการดำรงตำแหนง
เทากับการดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 บริษัทฯ มีกรรมการกำหนดคาตอบแทน จำนวน 3 คน ทุกคน
เปนกรรมการอิสระ มีรายนามดังตอไปน้ี 
 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา  
  ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ  
  กรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ  
  กรรมการกำหนดคาตอบแทน 
  นายธเนศ ขันติการุณ  
  เลขานุการคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนด  
คาตอบแทน 
 
 1. กำหนดนโยบาย หลกัเกณฑการจายคาตอบแทน รวมถงึ
ผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจ  
ในการจัดการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และ  
สงนโยบายดังกลาวให ธปท. หากมีการรองขอ 
 2. พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่
เหมาะสม มีความเปนธรรมตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจในการจัดการ 
 3. กำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ กรรมการผูจดัการใหญ ผูมอีำนาจในการจัดการ เพือ่พจิารณา
ผลตอบแทนประจำป 
 4. พิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจในการจัดการ 
 5. ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจ  
ในการจัดการ ไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และ  
ความรับผดิชอบ 
 6. ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน   
ผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจใน
การจัดการ ทีก่ำหนดใชในปจจบุนัเพ่ือความเหมาะสมเปนประจำทกุป 
 7. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกกรรมการและพนักงาน เพื่อเปนการจูงใจ
ในการปฏิบัติหนาที่และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 8. เปดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบตาง ๆ หลักเกณฑ
การจายคาตอบแทน รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคาตอบแทน  
ไวในรายงานประจำป 
 9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ     
 
 บริษัทฯ ได�กำหนดนโยบายกำหนดค�าตอบแทน สรุปดังนี้ 
 
 แนวทางการพิจารณากำหนดคาตอบแทน 
 
 1. การจายคาตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะ
ชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ 
ตองสอดคลองกับขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ และอยูในระดับ  
ที่เพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการ รวมทั้งสอดคลองกับ
ผลการปฏิบัติงาน 
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 2. การจายคาตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ   
มกีระบวนการและขัน้ตอนที่โปรงใส ปฏบิตัติามหลักของบรรษทัภบิาล 
และสามารถตรวจสอบได 
 
 นโยบาย 
  
 1. กำหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ผลประโยชนอื่น
ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการ  
ผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ โดย 
  1.1 เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
หรือใกลเคียง 
  1.2 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทฯ และ
หนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และสอดคลองกับผล  
การประเมินผลงานประจำป 
  1.3 การจายผลตอบแทน อยูในระดับที่เปนธรรมตอ  
ผูถือหุน 
  1.4 ตองอยู ในกรอบและหลักเกณฑขอบังคับของ  
หนวยงานทางการท่ีกำกับดูแล 
 2. แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจ
ในการจัดการ ตองคำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง  
ที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนผูถือหุน
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 
 
 คณะกรรมการบริหารท่ีดูแลการบริหารความเสี่ยง 
 
 ดวยคณะกรรมการบรหิารของบริษทัฯ มหีนาที่ในการควบคุม 
ดแูล และกลัน่กรองการทำธรุกรรมตาง ๆ ของบรษิทัฯ ซึง่ในการปฏิบตัิ
หนาทีจ่ะตองพจิารณาถึงความเสีย่งดานตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกบัธรุกจิดวย 
บริษัทฯ จึงกำหนดใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่ เปน  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดวยอีกฐานะหนึ่ง โดยมีอำนาจหนาที่ 
ดังนี้ 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารใน  
การดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต 
 
 1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินตาง ๆ 
ของบริษัทฯ ภายใตระดับเพดานความเส่ียงที่กำหนดไว 
 2. บริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบ้ีย 
 3. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุมธนชาต และนโยบายการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุมธนชาต 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
 4. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงของกลุมธนชาต เพื่อใหมั่นใจวานโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 

 คณะกรรมการท่ีดูแลในเร่ืองบรรษัทภิบาล 
 
 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 
(Good Corporate Governance) ตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน และการเปดเผยขอมูลในรายงานประจำป
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดทำบทบาทหนาที่คณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) โดยเปน  
ผูกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามแนวทาง  
ที่ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. กำหนด โดยไดมอบหมายให
คณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ทำหนาที่ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหาร ทำหนาที่ในการกำกับดูแลและ
ควบคุมการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามแนวนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติ 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ ในการติดตาม   
สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนดขึ้น   
เพ่ือกำกับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 
 
 ผู�บริหาร 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีผูบริหารในตำแหนง  
ผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหาร
สูงสุดของฝายบัญชี ตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 
 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน  
  กรรมการผูจัดการใหญ 
 2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ  
  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  
  รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกจิ 
 4. นายวัชระ เพ่ิมพิทักษ  
  ผูอำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 
 5. นางสาวรมณีย เจนพินิจ  
  ผูอำนวยการ ฝายวางแผนขอมูลเพ่ือการจัดการ 
 6. นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร 
  ผูอำนวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
 7. นางธนวันต ชัยสิทธิการคา  
  ผูอำนวยการ ฝายบัญชี 
  
เลขานุการบริษัท 
 
 บริษัทฯ ไดแตงตั้งนายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนเลขานุการ
บรษิทั ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่เหมาะสม 
และมอบหมายใหสำนักเลขานุการองคกรเปนหนวยงานที่ดูแลงาน
เลขานุการบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และเพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล  
ยิ่งข้ึน 
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 
 1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ 
 2.  ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัต ิ และติดตามใหม ี 
การปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงทีม่นียัสำคญัแกกรรมการ 
 3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม แนะนำลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม 
 4. จดัการประชมุผูถอืหุน และประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงัคับของบริษทัฯ และขอพงึปฏบิตัติาง ๆ 
 5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ  
ที่ประชุมผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบรหิาร รายงานประจำปของบรษิทัฯ หนงัสอืบอกกลาว
เชิญประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 
 7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศ  
ในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและ  
ขอกำหนดของหนวยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมี
สวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
 8. จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรม สัมมนาตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและพัฒนากรรมการใหมีทักษะและประสบการณที่จะกอให  
เกิดประโยชนตอการทำหนาที่กรรมการของบริษัทฯ 
 9. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิ
ตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ 
 10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนด 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 บรษิทัฯ มกีารกำหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยกำหนดประชุมเดือนละ 1 คร้ัง   
ในสัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจำเปน ทั้งน้ี จะมีการกำหนดวาระลวงหนาไวอยางชัดเจน 
ประกอบดวย วาระเพื่อทราบ วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพื่ออนุมัติ 
วาระสืบเนื่อง และวาระการบริหารความเสี่ยงที่ตองพิจารณา  
เปนประจำทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูจัดทำ
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เก่ียวของ 
สงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   
เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม โดยการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง   
ซึ่งในป 2555 ที่ผานมา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 
 
 ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดง
ความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการ
ทุกทานไดแสดงความเห็นอยางเต็มที่กอนจะขอลงมต ิ และไดมี  
การจดบันทึกการประชุมแสดงขอสังเกตและความเห็นของกรรมการ  
ไวเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่
เก่ียวของตรวจสอบได 
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 1. นายบันเทิง ตันติวิท 12 - - - -

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 12 - - - 12

 3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 12 16 3 4 -

 4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 12 16 3 4 -

 5. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 12 16 3 3 -

 6. นายพิมล รัฐปตย 12 - - - -

 7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 12 - - - 12

 8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 12 - - - 12

 9. นายทวีศักดิ์ ศักด์ิศิริลาภ 12 - - - 10

ตารางแสดงการเข�าร�วมประชุมของกรรมการแต�ละคณะ ในป� 2555 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

ประชุมท้ังหมด  
12 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
กำหนดค�าตอบแทน 

ประชุมท้ังหมด  
4 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประชุมท้ังหมด  
16 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ประชุมท้ังหมด  
12 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

ประชุมท้ังหมด  
3 ครั้ง 

 การสรรหาและแต�งตั้งกรรมการคณะต�าง ๆ 
 
 1. วิธีการแต�งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
  บริษัทฯ มิไดกำหนดจำนวนสูงสุดของกรรมการไว เพียงแตกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาตองไมนอยกวา 5 คน ทางบริษัทฯ   
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทำหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยวิธีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีขึ้นได 2 กรณี คือ 1) กรณีแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ จะตองขอมติจากที่ประชุม  
ผูถือหุน และ 2) กรณีแตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตำแหนงวางลง คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาลงมติไดภายใตคุณสมบัติ  
ที่เหมาะสมเพื่อเขาดำรงตำแหนงแทน เวนแตกรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน ในสวนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
 
  ในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน   
และที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญ 
 
  ทั้งนี้ มีหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกต้ังกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน ดังตอไปน้ี 
  1) 1 หุน มีคะแนนเสียงเทากับ 1 เสียง 
  2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกัน
เปนคณะ หรอืดวยวธิกีารอืน่ใดก็ไดตามแตทีป่ระชมุผูถอืหุนจะเหน็สมควร แตในการลงมตแิตละครัง้ผูถอืหุนตองออกเสยีงดวยคะแนนทีม่ตีามขอ 1) 
ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 
  3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใชเสยีงขางมาก หากมคีะแนนเสยีงเทากันใหประธานทีป่ระชมุเปนผูออกเสยีงชีข้าด 
 
 2. วิธีการแต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 
  คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ใหกรรมการ  
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดยตำแหนง 
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 3. วิธีการแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกล่ันกรอง  
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน 
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งทำหนาที่เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไวใน
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เปนไปตามแนวทางท่ีทางการ
กำหนด มีความเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่ และรายงาน
โดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 4. วิธีการแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน 
 
  คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกล่ันกรอง  
ผูทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม โดยเปนกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไมเปน
ผูบรหิารอยางนอย 3 คน เสนอตอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณา
แตงตั้งทำหนาที่ เปนคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ  
กำหนดคาตอบแทน โดยมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
ตามแนวทางท่ีหนวยงานทางการกำหนด 
 
 การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและจัดใหกรรมการ ผูบริหาร 
เลขานุการบริษัท ผูปฏิบัติงานดานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท 
ตลอดจนถึงผูที่เกี่ยวของในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เขารวม
อบรมและสัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใน
ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การปฏบิตัหินาทีข่องกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอย และผูบรหิาร
ใหดยีิง่ขึน้ โดยเลขานุการบริษทัจะมีการรวบรวมและแจงหลักสตูรตาง ๆ 
ที่จะมีการเปดอบรมและสัมมนาใหกรรมการและผูบริหารไดพิจารณา
ลวงหนาอยางสม่ำเสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่น ๆ 
 
 นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังมีการจัดโครงการอบรมและ
สัมมนาใหความรูดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของกลุมธนชาต 
ตลอดจนถึงความรู ในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพใหแกกรรมการและผูบริหารอยางตอเนื่อง 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู�บริหาร
ระดับสูง 
 
 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการเปนประจำทกุป แบงออกเปน 1) การประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการใหญ โดยในป 2555 การปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยภาพรวมท้ังคณะอยูในระดับ “ดีมาก”   
มีคาเฉลี่ย 4.77 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2554   
ที่มีคาเฉลี่ย 4.71 
 
 แผนการสืบทอดตำแหน�ง 
 
 คณะกรรมการสรรหาไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บรษิทัฯ ในการจัดเตรยีมแผนการสบืทอดตำแหนงกรรมการผูจดัการใหญ 
และผูมีอำนาจในการจัดการ เพ่ือความตอเน่ืองในการบริหารจัดการ  
บริษัทฯ 
 
 การปฐมนิเทศกรรมการและผู�บริหารใหม� 
 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบริหารใหม สำนัก
เลขานุการองคกรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการ
ใหม ประกอบดวย รายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน 
กลยุทธ และเปาหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคูมือ
คุณสมบัติการดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร ซึ่งจะประกอบ
ดวย คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับ  
การประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติ  
และประกาศที่เก่ียวของ 
 
 ค�าตอบแทนกรรมการ 
 
 ค�าตอบแทนท่ีเป�นตัวเงิน 
 
 ในป 2555 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ   
4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน รวม  
ทั้งสิ้นจำนวน 26,008,956.44 บาท โดยลักษณะของคาตอบแทน  
ที่จายอยูในลักษณะของคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และ  
เงินบำเหน็จกรรมการ (จายจากผลการดำเนินงาน ประจำป 2554) 
สรุปไดดังน้ี 



93รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
หมายเหตุ มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ไดอนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000   
 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบำเหน็จ) โดยมอบอำนาจแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติอัตราคาตอบแทน  
 จายแกกรรมการบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทน  
 รายเดือนและอัตราคาเบี้ยประชุมจายแกกรรมการบริษัทฯ (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังนี้ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริษัทฯ 100,000 บาทตอเดือน กรรมการบริษัทฯ 50,000 บาทตอเดือน 
 2. คาเบ้ียประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการบริษัทฯ 25,000 บาทตอเดือน 

 
หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทนรายเดือนและอัตราคาเบี้ยประชุม  
 จายแกกรรมการตรวจสอบ (มีผลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังนี้ 
 1. คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 37,500 บาทตอเดือน 
 2. คาเบ้ียประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอเดือน 
 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทค�าตอบแทน (บาทต�อป�) 

ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบ้ียประชุม บำเหน็จกรรมการ รวม 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 1,100,000.00 550,000.00 3,066,791.32 4,716,791.32

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 5. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 6. นายพิมล รัฐปตย 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

 9. นายทวีศักดิ์ ศักด์ิศิริลาภ 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64

  รวม  5,500,000.00 2,750,000.00 15,333,956.44 23,583,956.44

 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 550,000.00 273,750.00 823,750.00

 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 412,500.00 182,500.00 595,000.00

 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 412,500.00 182,500.00 595,000.00

  รวม  1,375,000.00 638,750.00 2,013,750.00

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค�าตอบแทน (บาทต�อป�) 

ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบ้ียประชุม รวม 

 2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
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 3. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 4. คาตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการสรรหา 

รายนามคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 

 
หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาเบ้ียประชุมจายแกกรรมการสรรหา (มีผลตั้งแต  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังนี้ ประธานกรรมการสรรหา 31,250 บาทตอเดือน กรรมการสรรหา 18,750 บาทตอเดือน 

 
หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาเบ้ียประชุมจายแกกรรมการกำหนดคาตอบแทน   
 (มผีลตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2555) ดงันี ้ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน 31,250 บาทตอเดอืน กรรมการกำหนดคาตอบแทน 18,750 บาทตอเดอืน 

 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 93,750.00

 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 56,250.00

 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 56,250.00

  รวม  206,250.00

 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 100,000.00

 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 60,000.00

 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 45,000.00

  รวม  205,000.00

ค�าเบ้ียประชุม (บาทต�อป�) 

ค�าเบ้ียประชุม (บาทต�อป�) 

 5. คณะกรรมการบริหาร ไมมีการจายคาตอบแทน 
 6. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ ผูบริหารในตำแหนงผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ตามเกณฑของ
สำนักงาน ก.ล.ต. รวมจำนวน 7 คน ไดรับคาตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน และเงินชวยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน คาครองชีพ และ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,007,204 บาท 
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  7.1 คาตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
หมายเหตุ 1. นางมิเชล ชิว ควอก ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
 2. นายคล็อด เดวิด มอแรง เขารับตำแหนงกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
 3. นายมารติน วีคส ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

รายนามคณะกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค�าตอบแทน (บาทต�อป�) 

ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบ้ียประชุม บำเหน็จกรรมการ รวม 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 693,000.00 513,600.00 2,419,998.09 3,626,598.09

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

 3. นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

 4. นายณรงค จิวังกูร 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

 5. นายสถาพร ชินะจิตร 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

 6. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

 7. นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ 346,500.00 214,000.00 318,246.32 878,746.32

 8. นายคล็อด เดวิด มอแรง 164,866.94 85,600.00 0.00 250,466.94

 9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

10. นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

11. นายกอบศักด์ิ ดวงด ี 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

12. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04

  กรรมการลาออกระหวางป    

 1. นางมิเชล ชิว ควอก 140,649.19 0.00 1,209,999.04 1,350,648.23

 2. นายมารติน วีคส 0.00 0.00 600,026.92 600,026.92

  รวม  4,463,516.13 3,124,400.00 15,438,261.73 23,026,177.86

 7. บริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก ไดจายคาตอบแทนใหกับกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย ดังน้ี 
 
  บริษัทฯ มีธนาคารธนชาตเปนบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก โดยในป 2555 ธนาคารธนชาตไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ   
3 คณะ คือ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,472,877.86 
บาท โดยลักษณะของคาตอบแทนท่ีจายอยูในรูปของคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (จายจากผลการดำเนินงาน
ประจำป 2554) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดจายคาตอบแทนสรุปไดดังน้ี 
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หมายเหตุ 1. นางมิเชล ชิว ควอก ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
 2. นายคล็อด เดวิด มอแรง เขารับตำแหนงกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

 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 ภคภาสนวิวัฒน 109,800.00 151,250.00 261,050.00

  รวม  439,200.00 687,500.00 1,126,700.00

 1. นายณรงค จิวังกูร 200,000.00

 2. นายสถาพร ชินะจิตร 120,000.00

 3. นางมิเชล ชิว ควอก 0.00

 4. นายคล็อด เดวิด มอแรง 0.00

  รวม  320,000.00

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารธนชาต 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและ 
กำหนดค�าตอบแทน ธนาคารธนชาต 

ประเภทค�าตอบแทน (บาทต�อป�) 

ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเบ้ียประชุม 

ค�าเบ้ียประชุม (บาทต�อป�) 

รวม 

  7.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 

  7.3 คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ธนาคารธนชาต ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
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  7.4 คาตอบแทนคณะกรรมการบรหิารของธนาคารธนชาต
ไมมีการจายคาตอบแทน 
  7.5 คาตอบแทนผูบริหารของธนาคารธนชาต ผูบริหาร
ในตำแหนงผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา 
ตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตามมาตรา 4 และมาตรา 25 
ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมจำนวน   
39 ทาน ไดรบัคาตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน และเงนิชวยเหลอืพเิศษ
ตามผลการปฏิบัติงาน และเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ฯลฯ 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 257,388,768 บาท 
  7.6 คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากบริษัทยอย 
ธนาคารธนชาตมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ทาน ดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระ ในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดรับ
คาตอบแทนในป 2555 เปนเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท 
 
 ค�าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ไม�ใช�ตัวเงิน 
 
 ไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไมใชตัวเงินแตอยางใด 
 
 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุ�มธนชาต 
 
 ภายหลังจากการรวมกิจการ กลุมธนชาตยังคงมุงมั่นพัฒนา
พนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ   
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานใหม ๆ เพื่อสามารถใหบริการ  
ที่มีประสิทธิภาพกับลูกคาไดอยางตอเ น่ือง บนพื้นฐานของ  
การดำเนินงานตามกฎระเบียบ หลักเกณฑที่ทางการกำหนด และ
เปนไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมและศักยภาพดานตาง ๆ ของพนักงานใหสอดคลอง  
และตอบสนองตอวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของกลุมธนชาต   
ดวยชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการฝกอบรมภายในที่มี
ประสิทธภิาพแบบ Classroom Training, On the Job Training (OJT), 
การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ E-learning และ Thanachart KM 
(T-KM) รวมถึงการเรียนรูผานรายการโทรทัศนภายในกลุมธนชาต   
“ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) นอกจากนี้ ยังมีการจัดสงพนักงาน
ไปสัมมนาและฝกอบรมภายนอก การศึกษาดูงานกับสถาบันที่มี  
ความเชี่ยวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศอยางสม่ำเสมอ   
โดยในป 2555 มีโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสำคัญ อาทิ 
 
 1. การพัฒนาดานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูแนะนำ  
การลงทุน (Investment Consultant) นายหนาประกันชีวิต และ  
นายหนาประกันวินาศภัย ใหเปนไปตามกฎเกณฑของทางการ   
โดยไดมีการจัดฝกอบรมและสอบใบอนุญาตใหกับบุคลากรทุกคน  
ที่สามารถเสนอและขายผลิตภัณฑของกลุมธนชาตใหกับลูกคา   
การฝกอบรมเพ่ือตออายุใบอนุญาตตาง ๆ ตามหลักเกณฑที่กำหนด 
เพือ่ใหมัน่ใจวาพนกังานสามารถใหคำแนะนำกบัลูกคาไดอยางมีคณุภาพ 

 2. การพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑของทางการ 
ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามกฎระเบียบ
ของทางการ จงึจดัใหมกีารอบรมและทดสอบความรูความเขาใจใหกบั
พนักงานทีเ่กีย่วของทกุระดบั อาท ิKYC & CDD, กฎหมายฟอกเงิน, 
National Credit Bureau, Corporate Good Governance, IAS 39, 
Information Security Awareness และ FATCA 
 
 3. การฝกอบรมเพ่ือสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและรองรับ
การขยายตัวของธนาคาร 
 
  • การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการของ
สาขาธนาคาร โดยนำตนแบบองคความรูจากสโกเทียแบงกมาพัฒนา
และจัดทำเปนโปรแกรมอบรมที่ เนนการใหบริการและนำเสนอ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่ตรงตามความตองการของลูกคา พรอม ๆ 
กับการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคากับธนาคาร อันจะนำไปสู
ความประทับใจตอการบริการของธนาคาร 
 
  • การอบรมเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติ
งานและระบบงานใหม ดานตาง ๆ อาทิ ระบบงานดานบัตรเครดิต 
ระบบงานดานสินเช่ือ ระบบงาน CRM ระบบงานประเมินทรัพยสิน 
ระบบงาน ICAS ระบบงานดานบริหารหนี ้ ระบบงานดานบัญชี  
การเงิน เปนตน 
 
  • การเพิ่มพูนความรูดานผลิตภัณฑและทักษะการขาย
อยางครบวงจรใหกับพนักงานสาขาท่ัวประเทศ อาทิ ความรูเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงิน การวางแผนเกษียณ ความรูธุรกิจสินเชื่อ 
ธุรกิจเชาซื้อ กองทุนรวมประเภทตาง ๆ ประกันภัย ประกันชีวิต 
Cash Management รวมถึงผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ อาทิ USD 
Derivatives และ ETF Gold เปนตน 
 
 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารและภาวะผูนำ โดยจัด
อบรมและสัมมนารวมกับสถาบันที่มีความนาเชื่อถือเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการคิดและการบริหารเชิงกลยุทธใหกับพนักงาน
ระดับบริหารอยางสม่ำเสมอ อาทิ โครงการ Orange Diamond 
Program เ พ่ือพัฒนาผูจัดการสาขา หลักสูตร Pathway to 
Management หลักสูตร Leading Your Team with Smart 
Coaching เปนตน รวมถึงมีการจัดสัมมนา “Luncheon Talk for 
Management” ใหกับผูบริหารระดับสูงเปนประจำ ในประเด็นที่  
นาสนใจ และเปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ อาทิ Asian 
Economic Community และ Basel III เปนตน 
 
 โดยในป 2555 กลุมธนชาตไดมีการจัดอบรมและสัมมนา  
ทั้งภายในและภายนอกรวมท้ังสิ้น 537 หลักสูตร 1,151 รุน จำนวน
พนักงานท่ีไดรับการอบรมรวม 44,539 คน ซึ่งโดยเฉล่ียบุคลากร  
ของกลุมธนชาตไดรับการอบรมประมาณ 3.5 วันตอคนตอป 
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 การแต�งต้ังและพิจารณาค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและ  
คาตอบแทน และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแตงตั้ง  
ผูสอบบัญชีรวมถึงคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งในป 2555 ธนาคารแหงประเทศไทย 
“ธปท.” ไดใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานแลว ดังมีรายช่ือ  
ผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ดังนี้ 
 1.  นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข   
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 และ/หรือ 
 2.  นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณ  
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 
 3.  นายณรงค พันตาวงษ   
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 
  แหงบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด  
 
 ในรอบป 2555 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี บริษัท
สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีของ 
บรษิทัฯและบรษิทัยอย โดยมีนางสาวภรูิพ์รรณ เจรญิสขุ เลขทะเบยีน 
4950 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 
 
 1.  ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 
  สำหรับงบการเงินป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย  
มีคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ตองจายใหแกบริษัท สำนักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จำกัด (Ernst & Young) ดังนี้ 
  1.1 คาสอบบญัชขีองบรษิทัฯ เปนจำนวนเงิน 1,000,000 
บาท 
  1.2  คาสอบบัญชีของบริษัทยอยรวม 19 บริษัท   
เปนจำนวนเงินรวม 19,330,000 บาท 

 2.  ค�าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
 
  ป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาตอบแทนของ  
งานบริการอ่ืนที่ตองจายใหแกบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จำกัด ไดแก การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการให
บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่ ธปท. กำหนด การจัดทำ
รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน การสอบทานและ  
ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ  
ประกันภัย “คปภ.” กำหนดการตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
และการสอบทานการปฏิบัติงานดานภาษีอากรโดยจายในรอบปบัญชี 
2555 จำนวน 1,200,000 บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีดังกลาวเปนจำนวน
เงินรวม 4,387,050 บาท 
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โครงสร�างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน

สำนักตรวจสอบ

สำนักเลขานุการองค�กร

คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร�างหนี้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ทรัพย�สินรอการขาย

สายงานธุรกิจ

ปรับปรุงโครงสร�างหนี้

วางแผนข�อมูลเพื่อการจัดการ

บัญชี

บริหารทรัพย�สินรอการขาย

วิเคราะห�ข�อมูลกลาง

บริหารเงินและการลงทุน



100           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูง 
 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) 

คณะกรรมการ 
 

นายบันเทิง  ตันติวิท  
ประธานกรรมการ  
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 20 ป 
 
อายุ 68 ป 
 
การศกึษา • Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA  
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA  
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547  
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2555 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2549 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จำกัด 
2548 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด 
2545 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
2544 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
 • ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) 
2532 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
2530 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จำกัด 
2553 - 2554 • ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน 
   บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2549 - 2555 • รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2549 - 2553 • กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นายศุภเดช  พูนพิพัฒน� 
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู�จัดการใหญ�  
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 20 ป 
 
อายุ 62 ป 
 
การศึกษา • Master of  Science, University of Wisconsin, USA 
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 15/2555 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 28/2555 
 • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 4/2555 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 8/2552 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2554 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จำกัด 
 • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี   
  จำกัด (มหาชน) 
2550 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด 
2549 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จำกัด 
2548 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด 
2545 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
  และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
2553 - 2554 • รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน    
  บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2548 - 2553 • ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2554 • ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) 
2535 - 2553 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค�าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 13 ป 
 
อายุ 64 ป 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA 
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 33/2546 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2551 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลารสิ จำกัด  
  (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จำกัด) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 13 ป 
 
อายุ 68 ป 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร Sloan School M.I.T., USA 
 • Senior Executive Program (SEP)  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • โครงการสำรวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2555 
 • บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรยั่งยืน 
 • งบการเงินกับการคอรรัปชั่นในตลาดทุน 
 • ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน 7/2555 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)    
  รุน 12/2555 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน 1/2554 
 • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2554 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2554 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554 
 • ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 13/2554 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554  
 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551 
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2554 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จำกัด 
2549 - 2552 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน  
  บริษัท ไทยมารท รเีทล กรุป จำกัด) 
2545 - 2551 • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร  
  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นางพันธ�ทิพย�  สุรทิณฑ� 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค�าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 4 ป 
 
อายุ 64 ป 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA  
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2552 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 5/2544 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 3/2549 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุน 40 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2554 - ปจจุบัน • กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
2553 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จำกัด 
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 
2552 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จำกัด 
2550 - ปจจุบัน • กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
2553 - 2554 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
2551 - 2554 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
2550 - 2551 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด 
 • อธิบดี กรมธนารักษ 
2549 - 2551 • กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) 
2546 - 2552 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นายพิมล  รัฐป�ตย�  
กรรมการ  
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 13 ป 
 
อายุ 77 ป 
 
การศึกษา • เนติบัณฑิต (นบ.ท) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546 
 • ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 3/2546 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 9/2546 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2550 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2547 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน) 
2539 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษาดานกฎหมาย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 
2551 • ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 
รองประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 8 ป 
 
อายุ 67 ป 
 
การศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร Banker Trust, New York, USA 
 • Corporate Finance Training  Program  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 20/2547 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2548 - ปจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปจจุบัน • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2534 - ปจจุบัน • กรรมการ บรษิัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 
2553 - 2554 • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
  (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นายสมเจตน�  หมู�ศิริเลิศ 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู�จัดการใหญ�  
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 4 ป 
 
อายุ 56 ป 
 
การศึกษา • Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 5/2544 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)/2555 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5/2550 
 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน 9/2548  
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2554 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 
 • อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 • กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 
2553 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ประกนัชวีตินครหลวงไทย จำกดั (มหาชน) 
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
2552 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ   
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2554 - 2555 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2553 - 2554 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยนครหลวงไทย จำกัด  
  (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ไอที แอบโซลุท จำกัด) 
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  และกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  
  (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2553 • กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
2552 - 2554 • รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
2552 - 2553 • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 • รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
2552 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2545 - 2551  • กรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู�จัดการ  
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 
จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ 6 ป 
 
อายุ 58 ป 
 
การศึกษา • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 94/2550 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2554 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด  
2550 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด  
2546 - ปจจุบัน • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 
2543 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
2553 - 2554 • ผูบริหารกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)    
  (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) 
2552 - 2554 • กรรมการ บริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จำกัด 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
 

หมายเหตุ  จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ นับตั้งแตป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด
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ผู�บริหารระดับสูง 
 

นายวัชระ  เพ่ิมพิทักษ� 
ผู�อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 
 
อายุ 51 ป 
 
การศึกษา • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร ไมมี 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2555 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด 
 • ผูอำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
2554 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัทบรหิารสินทรัพย ที เอส จำกัด  
2550 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด 
 • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 
2549 - ปจจุบัน • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
 

นางสาวรมณีย�  เจนพินิจ 
ผู�อำนวยการ ฝ�ายวางแผนข�อมูลเพ่ือการจัดการ 
 
อายุ 52 ป 
 
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
 • โครงการพัฒนาผูบริหารยุคใหม  
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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นางสาวดาราวรรณ  บุญนำเสถียร 
ผู�อำนวยการ ฝ�ายปรับปรุงโครงสร�างหน้ี 
 
อายุ 51 ป 
 
การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร ธนาคารแหงประเทศไทย 
 • หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ ประจำป 2552  
  “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย” 
 • หลักสูตรอบรม Managing the Recovery 
 • หลักสูตรการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสำเร็จ 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2550 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด  
2548 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด  
2546 - ปจจุบัน • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 0.00006 (800 หุน) 

นางธนวันต�  ชัยสิทธิการค�า 
ผู�อำนวยการ ฝ�ายบัญชี 
 
อายุ 47 ป 
 
การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเปนผูประกอบการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 • MINI MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
 • Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) 
 NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)   
 และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 • หลักสูตร CFO มืออาชีพ   
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
2545 - 2555 • ผูชวยผูอำนวยการ ฝายบัญชี บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง ไมมี 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 
การถือหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุ�นของกรรมการและผู�บริหารในป� 2554 - 2555 
 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) 

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2555

จำนวนหุ�นท่ีถือ
ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2554

จำนวนหุ�นท่ี
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน (ลดลง)

สัดส�วน
การถือหุ�น

ในบริษัท (ร�อยละ)
ตำแหน�งรายนาม

 1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ - 2,060,000 (2,060,000) -
    (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  
 2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ - - - -
    ประธานกรรมการบริหาร
    และกรรมการผูจัดการใหญ
     (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 3. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - -
    กรรมการสรรหา และกรรมการ
    กำหนดคาตอบแทน 
    (กรรมการอิสระ) 
 4. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา   ประธานกรรมการสรรหา  - - - -
    ประธานกรรมการกำหนด
    คาตอบแทน และกรรมการ
    ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 5. นางพันธทิพย  สรุทิณฑ กรรมการตรวจสอบ - - - -
    กรรมการสรรหา และกรรมการ
    กำหนดคาตอบแทน 
    (กรรมการอิสระ) 
 6. นายพิมล  รัฐปตย กรรมการ  - - - -
    (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
 7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร  - - - -
    (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 8. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ กรรมการบริหารและ - - - -
    รองกรรมการผูจัดการใหญ
    (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 9. นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร  - - - -
    และรองกรรมการผูจัดการ
    (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
 10. นายวัชระ  เพิ่มพิทักษ ผูอำนวยการอาวุโส  - - - -
    สายงานธุรกิจ 
 11. นางสาวรมณีย  เจนพินิจ ผูอำนวยการ ฝายวางแผน - - - -
    ขอมูลเพื่อการจัดการ 
 12. นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผูอำนวยการ  800 800 - 0.00006
    ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
 13. นางธนวันต  ชัยสิทธิการคา ผูอำนวยการ - - - -
    ฝายบัญชี 

ลำดับ
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รายช่ือบริษัทย�อย บริษัทร�วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกัน

(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555)

บริษัทย�อย 
 1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 6. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 7. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 8. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด
 5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท โอเวนเดล จำกัด*
 
บริษัทร�วม 
 11. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัทท่ีเกี่ยวข�อง 
 12. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) 21. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล  เอซเทท จำกัด
 13. บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จำกัด 22. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จำกัด
 14. บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด 23. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
 15. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด 24. บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท ดีบุก จำกัด  25. บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จำกัด
 17. บริษัท ไทยฟารมม่ิง จำกัด 26. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จำกัด
 18. บริษัท บี.วี. โฮลด้ิง จำกัด 27. บริษทั เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) 28. บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 29. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
 
หมายเหตุ  * บริษัทยอยท่ีไดรับโอนหุนตามแผนการปรับโครงสรางหนี้
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย�อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 
 บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญที่มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด มี 2 บริษัท ไดแก 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 

ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน)รายนามกรรมการ

 1. นายบันเทิง ตันติวิท XXX XXX

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน XX /// X ///

 3. นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ X X

 4. นายณรงค จิวังกูร X 

 5. นายสถาพร ชินะจิตร X 

 6. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน X 

 7. นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ X 

 8. นายคล็อด เดวิด มอแรง X 

 9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X /

 10. นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง X // X

 11. นายกอบศักด์ิ ดวงดี X / 

 12. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ X / A 

 13. นายนพดล เรืองจินดา  X // B

 14. นายลลิต  โดแดมป กาเมจ ธรรมเสรี  X

 15. นายพีระพัฒน เมฆสิงหวี  X /

 16. นายวิจักษณ ประดิษฐวณิช  X /

หมายเหตุ   XXX ประธานกรรมการ     XX รองประธานกรรมการ       X กรรมการ

 /// ประธานกรรมการบริหาร     // รองประธานกรรมการบริหาร      / กรรมการบริหาร

 A ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ      B กรรมการผูจัดการ
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รายการระหว�างกัน 

  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การทำรายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน   
ตามขอกำหนดของกฎหมายและประกาศทางการท่ีเกี่ยวของ โดยการพิจารณาการทำรายการ บริษัทฯ จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือ  
คูคาท่ัวไป และเปนไปตามกระบวนการที่กำหนดอยางเหมาะสมตามความจำเปน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และในการกำหนด
ราคาในการทำรายการระหวางกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ กำหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสม และเปนไปตาม  
ขอกำหนดทางการ โดยไดคำนึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีบริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับเปนสำคัญ 
 
  ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บริษัทรวม และ
บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอำนาจ  
ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของมีรายละเอียดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขอ 41. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สำคัญ  
กับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังน้ี 
 
การทำรายการระหว�างกันกับบริษัทในกลุ�มธนชาต ในป� 2555 
 
1. บริษัทในกลุ�มธนชาตและลักษณะของความสัมพันธ� 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ� รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข�อง

 1. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด  เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน 
  (NFS AMC) รอยละ 100 
 2. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน 
  (MAX AMC)  รอยละ 83.44 
 3. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน 
  (TBANK)  รอยละ 50.96 
 4. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)  เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TNS)  ถือหุนรอยละ 100 
 5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TFUND)  ถือหุนรอยละ 75 
 6. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TNI)  ถือหุนรอยละ 100 
 7. บริษัท ธนชาตประกันชวีิต จำกัด (มหาชน)  เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TLIFE)  ถือหุนรอยละ 100 
 8. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (SCILIFE)  ถือหุนรอยละ 100 
 9. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TGL) ถือหุนรอยละ 100 
 10. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (THANI) ถือหุนรอยละ 65.18 
 11. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TGL  
  (NL) ถือหุนรอยละ 100 
 12. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด  เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 
  (TS AMC) ถือหุนรอยละ 100 
 13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด เปนบริษทัยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TBROKE)  ถือหุนรอยละ 100 
 14. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TTD)  ถือหุนรอยละ 100 

1.  นายบันเทิง ตันติวิท 
2.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน 
3.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 
4.  นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 
5.  นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 
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 15. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (TMS)  ถือหุนรอยละ 100 
 16. บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK  
  (SSV) ถือหุนรอยละ 100 
 17. บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)  เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 
  (อยูระหวางการชำระบัญชี) ถือหุนรอยละ 100 
 18. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี  
  (TLA) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ� รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข�อง

ผู�ให�เช�า ผู�เช�า มูลค�ารายการ (ล�านบาท)

2. รายการระหว�างบริษัทในกลุ�มธนชาต 
 
  2.1 การให�กู�ยืมกันในกลุ�มธนชาต 
 
   - ลักษณะและมูลคารายการ 
    บริษัทฯ ใหกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินเมื่อทวงถามแกบริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา  
ดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดี (MLR) ของธนาคารธนชาต มีจำนวนเงินตนคงคาง 200 ลานบาท (ชำระคืนทั้งหมดแลว ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555)   
และธนาคารธนชาตใหกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อทวงถามแกบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด มีจำนวนเงินตนคงคาง 6,060 ลานบาท 
โดยมีการคิดดอกเบี้ยตามตนทุนทางการเงินของธนาคารบวกรอยละคงที่ตอป 
 
   - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
    เปนการใหสินเชื่อแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจปกติของแตละบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทผูใหสินเช่ือเปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวแลวแตกรณี โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ โดยผูที่เกี่ยวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอัตราดอกเบ้ียและ
เงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นจะถือปฏิบัติเหมือนลูกคาทั่วไป โดยมีราคาอางอิงเทียบไดกับลูกคาทั่วไปที่มีความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งวงเงินที่อนุมัติ  
จะอยูภายใตวงเงินที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” หรือเปนไปตามเกณฑที่ ธปท. กำหนด 
 
  2.2 การเช�าพ้ืนท่ีระหว�างกันในกลุ�มธนชาต 
 
   - ลักษณะและมูลคารายการ 
    บริษัทในกลุมธนชาตใหเชาพื้นที่ระหวางกันในกลุมธนชาต เพ่ือใชเปนสำนักงานใหญ และสาขา ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

 1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 13.72 
 2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.09 
 3. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0.43 
 4. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกดั 0.92 
 5. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด 0.03 
 6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 1.33 
 7. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1.37 
 8. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0.05 
 9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด 0.53 
 10. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 0.75 
 11. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.32 
 12. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.10 
 13. บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.76 
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ประเภทการประกันภัย บริษัท ค�าเบ้ียประกันภัย (ล�านบาท)

  2.3 การประกันภัยทรัพย�สิน การประกันภัยความรับผิดต�อบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ�มธนชาต กับบริษัท ธนชาตประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) (ผู�รับประกัน) 
 
   - ลักษณะและมูลคารายการ 
    บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ทำประกันภัยทรัพยสิน และประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ในป 2555   
มีคาเบี้ยประกันภัยจำนวน 46.04 ลานบาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

 1. รถยนตผูบริหาร ทุกบริษัทในกลุมธนชาต 8.08 
 2. รถยนตภายใตสัญญาเชาซื้อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 16.04 
 3. รถยึดขณะขนยายเพื่อสงประมูล บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.07 
   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 4. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 1.08 
 5. ประกันภัยขนสงเงินสด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.79 
 6. ประกันภัยทรัพยสิน เชน สิ่งปลูกสราง บรษิัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 16.89 
  เครื่องตกแตง อุปกรณสำนักงาน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
  คอมพิวเตอรและอุปกรณ และอาคารเชา บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
   บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
   บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
   บริษัทบริหารสินทรพัย แมกซ จำกัด 
   บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
   บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
   บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด 
   บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 
   บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด 
   บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
   บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 7. ประกันภัยทรัพยสินเคลื่อนท่ีได เชน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.43 
  คอมพิวเตอร Note Book เคร่ืองฉาย Projector ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
  และกลองถายรูป Digital บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
   บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
   บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกดั (มหาชน) 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 
   บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 
   บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
   บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด 
   บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด 
   บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
   บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 8. รถยนตภายใตสัญญาเชาซื้อ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2.66 

   - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
    เปนการนำทรัพยสินที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ไมไดใชประโยชนในการดำเนินธุรกิจ ใหบริษัทในกลุมธนชาตเชา  
เพื่อใชเปนที่ตั้งสำนักงานใหญและสาขา ซึ่งเปนการดำเนินการตามธุรกิจปกติ และเพ่ือปองกันการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ มีการคิดคาใชจาย
ระหวางกันเทากับที่คิดคาใชจายกับบุคคลท่ัวไป รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
    เปนการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกัน
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก เพื่อลดผลกระทบในความเส่ียงภัย 
กรณีที่เกิดความเสียหายของทรัพยสินของบริษัทในกลุมธนชาต และ
คุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินบุคคลภายนอก  
ที่เขามาในสถานที่ประกอบการ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่ชำระใหกับ  
ธนชาตประกันภัยนั้น เปนอัตราท่ัวไปที่ธนชาตประกันภัยคิดกับ
บุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 2.4 การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู�บริหาร 
(Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทฯ และ  
บริษัทในกลุ�มธนชาต (ผู�เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) (ผู�รับประกัน) 
 
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ประกันภัย  
ความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร โดยกรมธรรมจะคุมครอง
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาตทั้งหมด 
ในป 2555 มีคาเบี้ยประกันภัยจำนวน 8.59 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการคุมครองความรับผิดของกรรมการและ  
ผูบริหารของบริษัทในกลุม ที่ปฏิบัติหนาที่โดยใชความสามารถและ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ที่ควรจะเปน อันถือเปนการ
ประกันภัยท่ีกระทำเปนการทั่วไปในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัย
ทีช่ำระใหกบัธนชาตประกันภยันัน้ เปนอตัราท่ัวไปทีธ่นชาตประกนัภัย
คดิกบับคุคลอืน่ ๆ รายการดงักลาวจงึมีความสมเหตสุมผลและเหมาะสม 
 
 2.5 การประกันภัยคุ�มครองเจ�าหน�าท่ีขององค�กร เ ร่ือง  
การกระทำผิดในด�านวิชาชีพของสถาบันการเงินของบริษัทย�อย ได�แก�   
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (ผู�เอาประกัน) กับบริษัท 
ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู�รับประกัน) 
   
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต ไดทำประกันภัย
เพื่อคุมครองเจาหนาท่ีขององคกร เรื่องการกระทำผิดในดานวิชาชีพ
ของสถาบนัการเงินกบัธนชาตประกันภยั ในป 2555 มคีาเบีย้ประกนัภยั
จำนวน 1.05 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการปองกันความเสี่ยงดานวิชาชีพของกิจการ 
ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยท่ีชำระใหกับธนชาตประกันภัยนั้น เปนอัตรา
ทั่วไปที่ธนชาตประกันภัยคิดกับบุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาวจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 

 2.6 การทำสัญญาประกันอุบัติเหตุส�วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท สคิบ เซอร�วิส จำกัด (ผู�เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) (ผู�รับประกัน) 
 
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   สคิบ เซอรวิส ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
ของพนักงานกับธนชาตประกันภัย ในป 2555 มีคาเบี้ยประกัน
จำนวน 30,664 บาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   การที่สคิบ เซอรวิส เขาทำสัญญาประกันอุบัติเหตุ
สวนบุคคลของพนักงานกับธนชาตประกันภัย เพื่อเปนการคุมครอง
การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเปนสวัสดิการที่ ใหกับพนักงาน 
รายการดังกลาวจึงเปนประโยชนตอพนักงาน การคิดคาเบี้ยประกัน  
ในอัตราตลาดที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยรายอื่น
ภายใตเง่ือนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล
และเหมาะสม 
 
 2.7 การทำสัญญาประกันชีวิตกลุ�ม ประกันอุบัติเหตุของ  
พนักงานบริษัทฯและบริษัทย�อย ได�แก� บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด 
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัท ธนชาต 
แมเนจเม�นท� แอนด� เซอร�วิส จำกัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร� จำกัด   
บริษทับริหารสินทรัพย� เอน็ เอฟ เอส จำกดั บริษทับริหารสนิทรัพย� แม�กซ� 
จำกดั บริษทับริหารสินทรัพย� ท ีเอส จำกดั บริษทั ธนชาตกรุ�ป ลสีซ่ิง จำกัด 
บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกันภัย จำกดั 
(มหาชน) และบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด� ดีเวลลอปเมนท� จำกัด   
(ผู�เอาประกัน) กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   
(ผู�รับประกัน) 
 
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   บริษัทฯและบริษัทยอย ทำประกันชีวิตกลุม ประกัน
อุบัติเหตุของพนักงานกับประกันชีวิตนครหลวงไทย ในป 2555   
มีคาเบี้ยประกันจำนวน 22.60 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   การที่บริษัทฯและบริษัทยอย เขาทำสัญญาประกัน
ชีวิตกลุม ประกันอุบัติเหตุกลุม กับประกันชีวิตนครหลวงไทย   
เพือ่เปนการคุมครองสขุภาพพนกังาน ซึง่เปนสวสัดกิารที่ใหกบัพนกังาน 
รายการดังกลาวจึงเปนประโยชนตอพนักงานโดยรวม มีการคิด  
คาเบี้ยประกันในอัตราตลาดที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัท
ประกันรายอ่ืนภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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 2.8 การทำสัญญาประกนัภัยความซือ่สตัย�ของลกูจ�างบริษทัย�อย 
ได�แก� บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต 
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   
(ผู�เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู�รับประกัน) 
 
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   บริษัทยอยทำสัญญาประกันภัยความซื่อสัตยของ
ลูกจาง ในป 2555 มีคาเบี้ยประกันจำนวน 0.36 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   การที่บริษัทยอยทำสัญญาประกันภัยความซ่ือสัตย
ของลูกจางกับธนชาตประกันภัย เพื่อเปนการคุมครองความเสียหาย
จากการทจุรติในการปฏบิตังิานของพนกังาน มกีารคิดคาเบีย้ประกนัภยั
ในอัตราตลาดท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยรายอื่น
ภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล
และเหมาะสม 
 
3. การทำรายการระหว�างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ�มธนชาต 
กับผู�บริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับผู�บริหาร 
 
 3.1 การให�สินเช่ือ และรับฝากเงิน 
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   • บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต มีเงินใหสินเช่ือ
แกผูบริหารของบริษัทในกลุมธนชาต รวมทั้งบุคคลท่ีเกี่ยวของจำนวน 
68 ลานบาท 
   • บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต รับฝากเงินจาก
ผูบริหารของบริษัทในกลุมธนชาต รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวของจำนวน 
696 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการใหบริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของ  
บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต โดยมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย
เชนเดียวกันกับลูกคาทั่วไป 
 
 3.2 การประกันชีวิตของผู�บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข�อง   
(ผู�เอาประกัน) กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   
(ผู�รับประกัน) 
  
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   ประกันชีวิตนครหลวงไทย รับประกันชีวิตผูบริหาร 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ ในป 2555 มีมูลคารายการจำนวน 5.04 
ลานบาท 
  
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการรับประกันชีวิตตามธุรกิจปกติ ที่มีการคิด  
คาเบีย้ประกนัในอตัราเดียวกนักับลูกคารายอ่ืน ภายใตเงือ่นไขเดยีวกนั 
รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 

4. รายการให�บริการงานสนับสนุนระหว�างบริษัทในกลุ�ม  
ธนชาต 
  
 กลุมธนชาตมีนโยบายรวมงานสนับสนุนแตละงานไวที่  
บริษัทเดียวเพ่ือใหบริการบริษัทในกลุมทั้งหมด อันเปนการประหยัด
จากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of 
Scope) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีนโยบายในการ
คำนวณคาบริการโดยใชวิธีการปนสัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจริง  
ในแตละป ตามสัดสวนของการใหบริการในแตละงาน หรือตาม  
ราคาตลาด (Market Price) ซึ่งคาบริการดังกลาวจะมีการทบทวน  
ทุก ๆ ป และใหนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทในกลุมธนชาต  
เปนผูพิจารณาคาบริการ ซึ่งมีการใหบริการ ดังน้ี 
 
 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
 ใหบริการงานบริหารหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และ
บริหารทรัพยสินรอการขาย (NPA) ของบริษัทในกลุมธนชาต 
 
 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
 ใ ห บ ริ ก า ร ง านพัฒนา ร ะบบง านแล ะ ร ะ เ บี ยบคำสั่ ง   
งานทรพัยากรบคุคล งานกำกับดแูลการปฏิบตังิานตามกฎขอบงัคบัของ
ทางการ งานบริหารอาคารสำนักงาน งานธุรการและจัดซื้อจัดจาง 
งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบคุณภาพระบบสารสนเทศ   
งานสือ่สารและบรหิารแบรนด งานบรกิารลกูคาสมัพนัธ งานปฏบิตักิาร 
งานปฏิบัติการสินเชื่อ งานปฏิบัติการเชาซื้อ งานบัญชี งานควบคุม
ความเสี่ยง งานติดตามหนี้ทางโทรศัพท งานประเมินราคา   
งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานฟองคดี งานบังคับคดี และ
งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
 บริษัท ธนชาต แมเนจเม�นท� แอนด� เซอร�วิส จำกัด 
 
 ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 
 
 บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด� ดีเวลลอปเมนท� จำกัด 
 
 ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต 
 
 บริษัท สคิบ เซอร�วิส จำกัด 
 
 ประกอบธุรกิจดานงานบริการตาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุม  
ธนชาต อาทิ บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย รับ-สง
เอกสาร เปนตน 
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บริษัท ลักษณะความสัมพันธ� รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข�อง

 1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  บริษัทในกลุมธนชาตถือหุนรวมกัน 
  (MBK) รอยละ 19.90 
 2. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
  (มหาชน) (PRG) ถือหุนรอยละ 74.52 
 3. บริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จำกัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
  (MBK-SF) ถือหุนรอยละ 99.97 
 4. บริษัท เอ็ม บี เค สแควร จำกัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
   ถือหุนรอยละ 99.97 
 5. บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (TLS) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนรอยละ 99.99 
 6. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จำกัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
  (MBK-HR) ถือหุนรอยละ 99.99 
 7. บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จำกัด (MBK-BUS) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
   ถือหุนรอยละ 99.99 
 8. บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร จำกัด (MBK-LS) เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 49 
 9. บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด  เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK 
  เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 10. บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด (PAS) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 11. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด ทัวรริซึ่ม  เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
  จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค ฮอสพิทาลิตี้  ถือหุนรอยละ 99.99 
  แมนเนจเมนท จำกัด)  
 12. บริษัท ทรัพยสินธานี จำกัด (SSTN) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
   ถือหุนรอยละ 99.99 
 13. บริษัท ริเวอรเดล กอลฟ แอนด คันทร่ี เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK 
  คลับ จำกัด (RDGC)  ถือหุนรอยละ 99.99 
 14. บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBK-G) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 15. บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จำกัด (TNC) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 16. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (PST) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 17. บริษัท พีอารจี พืชผล จำกัด (PRG-G) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 18. บริษทั สีมาแพค จำกัด (SMP) เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 49.99 
 19. บริษัท กลาสเฮาส บิลดิ้ง จำกัด (GHB) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 20. บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเมนท จำกัด เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 

 1. นายบันเทงิ ตันติวิท 
 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 
 3. นายปยะพงศ อาจมังกร 

การทำรายการระหว�างบริษัทในกลุ�มธนชาตกับกิจการท่ีเกี่ยวข�องกับกรรมการและผู�บริหาร 
 
1. กลุ�มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) “กลุ�ม MBK”  
 
  กิจการที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธ 
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 21. บริษัท แอบโซลูท แทรเวิล จำกัด (ALT) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 22. บริษัท ราชสีมาไรซ จำกัด (RSR) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 
 23. บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จำกัด (INF) เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK โดย MBK  
   ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 37.50 
 24. บริษทั แอพเพิล ออโต ออคช่ัน (ไทยแลนด)  เปนบริษัทรวมทุนของ MBK กับกลุมแอพเพิล 
  จำกัด (AAA) ออโต ออคชั่น โดย MBK ถือหุนรอยละ 49.99 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ� รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข�อง

รายการระหว�างกัน 
 
 1. การเช�าพ้ืนท่ีระหว�างบริษัทฯและบริษัทย�อย (ผู�เช�า) กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย�อย (ผู�ให�เช�า) 
 
  - ลักษณะและมูลคารายการ 
   การเชาพื้นที่ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด (ผูเชา) กับบริษัท 
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท กลาสเฮาส บิลด้ิง จำกัด และบริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จำกัด (ผูใหเชา) เพ่ือวัตถุประสงค ดังน้ี 
   • บรษิทัฯ เชาพืน้ทีเ่พือ่ใชเปนพืน้ทีส่ำนกังานใหญ มลูคารายการในป 2555 จำนวน 3.28 ลานบาท (ตัง้แตวนัที ่13 สงิหาคม 2555) 
   • ธนาคารธนชาตเชาพื้นที่เพื่อใชเปนพ้ืนที่สำนักงานใหญ สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และพื้นที่  
ตั้งเครื่อง ATM มูลคารายการในป 2555 จำนวน 41.04 ลานบาท 
   • หลักทรัพย ธนชาต ธนชาตประกันภัย ธนชาตประกันชีวิต และธนชาต โบรกเกอร เชาพ้ืนที่เพื่อใชเปนสำนักงานและสาขา 
มูลคารายการในป 2555 จำนวน 8.82 ลานบาท 11.33 ลานบาท 6.66 ลานบาท และ 2.24 ลานบาท ตามลำดับ 
   • ธนชาตประกันชีวิตเชาพื้นที่เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มูลคารายการในป 2555 
จำนวน 6.61 ลานบาท 
  
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการเชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบการตามธุรกิจปกติ และมีการคิดคาเชาในราคาตลาดที่ใกลเคียงกับสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยู  
บนที่ดินบริเวณใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 2. การให�เช�าพ้ืนท่ีระหว�างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ผู�ให�เช�า) กับบริษัท ที ลีสซ่ิง จำกัด (ผู�เช�า) 
  
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   ธนาคารธนชาตใหเชาพื้นที่บางสวนของสำนักงานอาคารธนชาตพระราม 7 แกบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีคาเชาพื้นท่ีและ  
คาบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 มีมูลคารายการจำนวน 2.04 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   การที่ธนาคารธนชาตใหเชาพื้นที่บางสวนของสำนักงานอาคารธนชาตพระราม 7 แกบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (เดิมเปนบริษัทยอย
ของธนาคารธนชาตท่ีไดขายใหแกบริษทั เอม็ บ ีเค จำกัด (มหาชน) เพือ่ใชเปนทีต่ัง้สำนักงาน เพือ่รองรบัการดำเนินธรุกจิของบรษิทั ท ีลสีซ่ิง จำกัด 
ใหมีความตอเนื่อง และไมสงผลกระทบตอลูกคาหลังจากที่ธนาคารธนชาตขายหุนกิจการดังกลาว และมีการคิดคาใชจายระหวางกัน จึงถือเปน
รายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 3. ค�าบริหารท่ีบริษัทฯและบริษัทย�อย (ผู�ว�าจ�าง) จ�ายให�กับบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (ผู�รับจ�าง) 
 
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   บริษัทในกลุมธนชาตวาจางใหบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด บริหารทรัพยสินรอการขาย มีจำนวนคาบริหารในป 2555 ดังนี้ 
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บริษัทผู�ว�าจ�าง

บริษัทผู�ว�าจ�าง

จำนวนเงิน (ล�านบาท)

จำนวนเงิน (ล�านบาท)

 1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 24.69 
 2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 14.71 
 3. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 2.41 
 4. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด 8.50 
 5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 1.03 
 6. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 8.11 

 1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 8.61 
 2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 0.17 
 3. บรษิัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 7.97 
 4. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด 9.32 
 5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 0.01 
 6. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 0.24 

  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนคาบริหารที่คิดคาใชจายจากราคาตนทุนบวกกำไร ซึ่งเปนอัตราปกติที่บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด คิดกับบุคคลทั่วไป   
การทำรายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 4. ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีบริษัทฯและบริษัทย�อย (ผู�ว�าจ�าง) จ�ายให�กับบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (ผู�รับจ�าง) เป�นเงินรางวัลการขายทรัพย�สินรอการขาย 
 
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   บริษัทในกลุมธนชาตจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายใหบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด ในป 2555 ดังน้ี 

  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายตามอัตราและเง่ือนไขที่ประกาศใหบุคคลทั่วไปรับทราบ ในการแนะนำผูซื้อ  
ใหมาซื้อสินทรัพยรอการขายของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยคิดเปนรอยละจากราคาขายสินทรัพย การทำรายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการ  
ที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 5. การขายทรัพย�สินรอการขายระหว�างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ผู�ขาย) กับบริษัท เอ็ม บี เค สแควร� จำกัด (ผู�ซื้อ) 
 
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   เปนการขายอาคารสำนักงานสาขาหวยขวาง (2) ที่เปนทรัพยสินรอการขายของธนาคารธนชาต มีมูลคารายการเปนจำนวนเงิน 
34.30 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการขายทรัพยสินรอการขายโดยวิธีการประมูล เพ่ือใหไดราคาตลาดที่เหมาะสมและขายในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี   
การทำรายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 6. การขายอุปกรณ�สำนักงานระหว�างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ผู�ขาย) กับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด� แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ผู�ซื้อ) 
 
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   เปนการขายอุปกรณสำนกังานทีม่ไิดใชงานของธนาคารธนชาต ไดแก โตะทำงาน เกาอีท้ำงาน และตูเอกสาร จำนวน 249 รายการ 
มีมูลคารายการเปนเงินจำนวน 0.268 ลานบาท 
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  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการขายอุปกรณสำนักงานท่ีไมได ใชงานและ  
มีคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน คารื้อถอน คาขนยาย และคาเชาพ้ืนที่  
ในการจัดเก็บ จึงขายไปในราคาตลาดที่อางอิงจากราคาสูงสุดที่ได
จากการเปรียบเทียบราคาของบริษัทที่รับซ้ือสินทรัพยจำนวน 3 ราย 
และเปนราคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชี การทำรายการดังกลาว  
จึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 7. การว�าจ�างบริหารจัดการงานด�านสต�อกและงานประมูล  
รถยึด ระหว�างบริษัทฯและบริษัทย�อย (ผู�ว�าจ�าง) กับบริษัท แอพเพิล ออโต� 
ออคช่ัน (ไทยแลนด�) จำกัด (ผู�รับจ�าง) 
 
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   เปนการวาจางเพื่อบริหารจัดการงานดานสตอกและ
งานประมูลรถยึดใหกบับรษิทัฯ ธนาคารธนชาต และธนชาตกรุป ลสีซิง่ 
มีมูลคารายการในป 2555 จำนวน 8.6 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนการวาจางเพื่อบริหารจัดการงานดานสตอกและ
งานประมลูรถยึด ทีม่กีารคดัเลอืกผูใหบรกิารทีเ่สนออตัราการจายเงนิ
คนืสงูสดุ และมกีารอนมุตัติามขัน้ตอนการทำงานปกติ การทำรายการ
ดังกลาวจึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 8. การทำสัญญาประกันชีวิตและอุบัติ เหตุระหว�างบริษัท 
ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู�รับประกัน) และบริษัทในกลุ�ม 
เอ็ม บี เค ได�แก� บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด� 
แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี แอล พ ี แมนเนจเม�นท� จำกัด   
บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด   
บริษัท เดอะไนน� เซ็นเตอร� จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค สแควร� จำกัด   
บริษัท แอพเพิล ออโต� ออคช่ัน (ไทยแลนด�) จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร� 
จำกัด บริษัท แอ�บโซลูท แทรเวิล จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค ฟู�ด แอนด�   
เอ็นเตอร�เทนเมนท� จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค สมาร�ท ฟอร�ซ จำกัด   
บริษทั ท ีลสีซ่ิง จำกดั บริษทั แปลน เอสเตท จำกดั บริษทั แปลน แอพไพรซลั 
จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด� ทัวร�ริซึ่ม จำกัด บริษัท ทรัพย�สินธานี 
จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด� รีสอร�ท จำกัด บริษัท ราชสีมาไรซ� 
จำกัด บริษัท สีมาแพค จำกัด บริษัท พีอาร�จี พืชผล จำกัด   
บริษัท อินโนฟู�ด (ไทยแลนด�) จำกัด บริษัท ริเวอร�เดล กอล�ฟ แอนด�   
คันทร่ี คลับ จำกัด (ผู�เอาประกัน) 
 

  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   เปนการรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุใหกับพนักงาน
ของบริษัทในกลุม เอ็ม บี เค โดยมีคาเบี้ยประกันในป 2555 จำนวน 
2.02 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนรายการธุรกิจปกติของประกันชีวิตนครหลวงไทย 
มีคาเบี้ยประกันอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาว  
จึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
 9. การทำสัญญาประกันภัยระหว�างบริษัท ธนชาตประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) (ผู�รับประกัน) กับบริษัทในกลุ�ม เอ็ม บี เค ได�แก�   
บริษัท ที ลีสซ่ิง จำกัด และบริษัท เอ็ม บี เค สมาร�ท ฟอร�ซ จำกัด   
(ผู�เอาประกัน) 
 
  - ลักษณะและมูลคาของรายการ 
   เปนรายการท่ีธนชาตประกันภัยรับประกันภัย ดังนี้   
   • ประกันภัยรถยนตของบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มีคา
เบี้ยประกันภัยในป 2555 จำนวน 14,292.97 บาท 
   • ประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่
บริหารบริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จำกัด มีคาเบี้ยประกันภัย
ในป 2555 จำนวน 5,371.40 บาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   เปนรายการธุ รกิ จปกติของธนชาตประกันภัย   
การรับประกันภัยดังกลาวมีเง่ือนไขความคุมครองและมีคาเบี้ย
ประกันภัยอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาว  
จึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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2. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  
 รายละเอียดของคูสัญญา 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ� รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข�อง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผูจัดการบริษัท ประกันชีวิต นางจันทรจรัส บุญคุณ 
 นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
 เปนรองประธานเจาหนาที่บริหาร   
 
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกของธนาคารธนชาต จำกัด  
 (มหาชน) ที่ถือหุนรอยละ 100  
 

  - ลกัษณะและมูลคารายการ 
   รายการใหกูยมืระหวางธนาคารธนชาต และบริษทั บตัรกรงุไทย จำกดั (มหาชน) เปนรายการทางธุรกจิปกตขิองธนาคารธนชาต   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เปนเงนิกูยมืจำนวน 4,138 ลานบาท 
 
  - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
   การทีธ่นาคารธนชาตใหกูยมืแกบริษทั บตัรกรงุไทย จำกดั (มหาชน) เปนรายการทางธุรกิจปกตขิองธนาคารธนชาต โดยมเีงือ่นไข
คาธรรมเนยีมและอตัราดอกเบ้ียเชนเดียวกับลูกคาทัว่ไป รายการดงักลาวจงึเปนการทำรายการท่ีมคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตักิารทำรายการระหว�างกนั 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการทำรายการระหวางกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยประกาศเปนระเบียบใหพนักงานและผูบริหารยึดถือปฏิบัติครอบคลุมรายการระหวาง
บรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย 
 
 โดยการพิจารณาการทำรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯ จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือคูคาทั่วไป และเปนไปตามกระบวนการ  
ที่กำหนดอยางเหมาะสมตามความจำเปน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และในการกำหนดราคาในการทำรายการระหวางกัน   
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ กำหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสม และเปนไปตามขอกำหนดทางการ โดยไดคำนึงถึง
ประโยชนสงูสดุทีบ่รษิทัฯ และผูถอืหุนจะไดรบัเปนสำคัญ 
 
 ในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศเปนนโยบาย
อยางชดัเจน และหามกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษทัฯ ทีม่ผีลประโยชนเกีย่วของ เขารวมพจิารณาและไมมสีทิธิออกเสยีงในการอนุมตัิ
รายการนัน้ และการอนมุตัริายการตองอยูภายในอำนาจการดำเนินงานและวงเงินทีบ่รษิทัฯ กำหนด และเปนไปตามขอกำหนดของทางการ 
 
 ในการปฏิบัติงานการใหสินเชื่อหรือลงทุน การจายเงิน การใหเชา/เชาสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย และการซื้อขายหลักทรัพย   
รายการระหวางกนั รายการไดมาหรอืจำหนายไปซ่ึงสินทรพัย ตองระมดัระวงัมิใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑ
ที่ทางการกำหนดโดยเครงครัด รวมทั้งการเปดเผยขอมูลการทำรายการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการ มาตรฐานการบัญช ี และ
ระเบยีบท่ีบรษิทัฯ กำหนด 
 
นโยบายหรือแนวโน�มการทำรายการระหว�างกนัในอนาคต 
 
 การทำรายการระหวางกนัของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุมธนชาต หรอืบคุคลท่ีเกีย่วของ จะเปนรายการทีเ่กดิจากการประกอบธุรกิจตามปกติ 
ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาต โดยบริษัทฯ ไมมีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสีย  
ทำรายการระหวางกนั 
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การลงทุนของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอ่ืน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลว ดังตอไปน้ี 

ข�อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท/สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ�น ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนท่ีเรียกชำระแล�ว 
(บาท)

จำนวนหุ�นท่ีออก
จำหน�าย (หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีถือ
(หุ�น)

สัดส�วนการถือหุ�น
(ร�อยละ)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย สามัญ 59,346,192,720 55,136,649,030 5,513,664,903 2,809,726,575 50.96
900 อาคารตนสนทาวเวอร 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2655 9000
โทรสาร 0 2655 9001 

บริษัทบริหารสินทรัพย  บริหาร สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,993 100.00
เอ็น เอฟ เอส จำกัด สินทรัพย
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17  ดอยคุณภาพ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม  ของสถาบัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การเงิน
โทรศัพท 0 2217 8000
โทรสาร 0 2217 8289 
 
บริษทับริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด บริหาร สามัญ 572,000,000 572,000,000 57,200,000 47,727,674 83.44
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17  สินทรัพย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม  ดอยคุณภาพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ของสถาบัน
โทรศัพท 0 2217 8000 การเงิน
โทรสาร 0 2611 9494 
 
บริษัท ถิรวานิช จำกัด อยูระหวาง สามัญ 6,250,000 6,250,000 1,000,000 998,993 99.90
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 10  ดำเนินการ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม  ชำระบัญชี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8000 

บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด อยูระหวาง สามัญ 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 10  ดำเนินการ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม  ชำระบัญชี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8000 
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บริษัท เอช ที อาร จำกัด ใหเชา สามัญ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร  ใหบริการ-
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  อาคารสำนักงาน
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  รับจางบริหาร
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0 2259 8911-6
โทรสาร 0 2259 8919 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด แปลงสินทรัพย สามัญ 1,700,000 1,700,000 170,000 169,993 100.00
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 11  เปนหลักทรัพย
โซน D ถนนพญาไท แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8000 

ข�อมูลอ�างอิงบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ� : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 16-17
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510   

ทุนจดทะเบียน : 12,778,297,030 บาท

ทุนเรียกชำระแล�ว  12,778,297,030 บาท

เว็บไซต�  : www.thanachart.co.th   

อีเมล� (E-mail) : tcap_ir@thanachart.co.th   

โทรศัพท�  : 0 2217 8000

โทรสาร  : 0 2217 8312 

Contact Center :  1770

หมายเหตุ  รอยละการถือหุนที่แสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของ

ชื่อบริษัท/สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ�น ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนท่ีเรียกชำระแล�ว 
(บาท)

จำนวนหุ�นท่ีออก
จำหน�าย (หุ�น)

จำนวนหุ�นท่ีถือ
(หุ�น)

สัดส�วนการถือหุ�น
(ร�อยละ)
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ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท� หมายเลขโทรสารของบุคคลอ�างอิงอื่น ๆ

หลักทรัพย� : หุ�นสามัญและหุ�นบุริมสิทธิ
 
นายทะเบียนหุ�นสามัญและหุ�นบุริมสิทธิ : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด
     เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
     โทรศัพท 0 2229 2800
    โทรสาร  0 2654 5427
     Call Center  0 2229 2888
     เว็บไซต :  www.tsd.co.th
 
หลักทรัพย� : หุ�นกู� TCAP14NA
 
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�/นายทะเบียนหุ�นกู� : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 44 ชั้น 15 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท 0 2626 7503-6, 0 2626 7218
  โทรสาร  0 2626 7543
  เว็บไซต :  www.cimbthai.com
 
หลักทรัพย� :  หุ�นกู� TCAP22NA
 
ผู�แทนผู�ถือหุ�นกู�/นายทะเบียนหุ�นกู� : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท  0 2208 5000 ตอ 4503, 4518, 4519
  โทรสาร  0 2651 7899
  เว็บไซต :  www.thanachartbank.co.th 
 
สำนักงานผู�สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอินส�ท แอนด� ยัง จำกัด
  เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟส คอมเพล็กซ ชั้น 33
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท  0 2264 0777
  โทรสาร  0 2264 0789-90
  เว็บไซต :  www.ey.com
 
รายชื่อผู�สอบบัญชี : นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4950

ที่ปรึกษากฎหมาย :  ไมมี    

ที่ปรึกษาทางการเงิน :  ไมมี

ที่ปรึกษาหรือผู�จัดการภายใต�สัญญาการจัดการ :  ไมมี
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 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 162,696,956 - 162,696,956 12.73
 2. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 129,914,400 - 129,914,400 10.17
 3. CHASE  NOMINEES LIMITED 42 56,429,000 - 56,429,000 4.42
 4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 50,848,597 - 50,848,597 3.98
 5. DAIWA SECURITIES CO., LTD. CLIENTS A/C 42,000,000 - 42,000,000 3.29
 6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 30,549,316 - 30,549,316 2.39
 7. NORTRUST NOMINEES LTD. 22,846,900 - 22,846,900 1.79
 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20,975,100 - 20,975,100 1.64
 9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,786,900 - 15,786,900 1.23
 10. CHASE NOMINEES LIMITED 50  15,110,732 - 15,110,732 1.18
 11. ผูถือหุนอื่น ๆ 730,658,466 13,336 730,671,802 57.18

  จำนวนหุนที่เรียกชำระแลว 1,277,816,367 13,336 1,277,829,703 100.00

  ผูถือหุนสัญชาติไทย 817,066,691 13,276 817,079,967 63.94

  ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 460,749,676 60 460,749,736 36.06

รายช่ือผู�ถือหุ�น/กลุ�มผู�ถือหุ�น หุ�นสามัญ หุ�นบุริมสิทธิ ยอดรวม คิดเป�นร�อยละ

จำนวนหุ�นสามัญและหุ�นบุริมสิทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล�ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน  : 12,778,297,030 บาท
ทุนเรียกชำระแลว : 12,778,297,030 บาท
แบงออกเปน หุนสามัญ : 1,277,816,397 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
 หุนบุริมสิทธิ* : 13,306 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

ที่มา  : รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

โครงสร�างผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
 
 รายช่ือผูถอืหุน/กลุมผูถอืหุนทีถ่อืหุนสามญัและหุนบรุมิสิทธสิงูสดุ 10 รายแรก จำนวนหุนทีถ่อืและสดัสวนการถือหุน ณ วนัที ่9 ตลุาคม 2555 
(วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด) 

หมายเหต ุ * ผูถอืหุนบรุมิสทิธสิามารถใชสทิธแิปลงหุนบรุมิสทิธเิปนหุนสามญัไดในอตัรา 1 : 1 โดยไมมคีาใชจาย และสามารถใชสทิธไิดทกุวนัที ่15 ของเดอืนกุมภาพนัธ   
  พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป 
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นโยบายการจ�ายเงินป�นผล
 
นโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทฯ ที่จ�ายแก�ผู�ถือหุ�น 
 
 ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของ  
เงินกองทุน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน  
เปนครั้งคราวได เม่ือเห็นวาบริษัทฯ มีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
 การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ป 2555 มีดังนี้ 
 
 • ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 มีมติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาล  
จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งผูถือหุนสามัญและ
หุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน จำนวน 0.50 บาทตอหุน จายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 จำนวน 1,277,829,703 หุน คิดเปนเงิน 
638,914,851.50 บาท 
 
 • ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจำป 2555 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 มมีติใหบรษิทัฯ จายเงนิปนผลจากผลการดำเนินงานงวดคร่ึงปหลงั 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิในอัตราท่ีเทากัน   
จำนวน 0.70 บาทตอหุน จายเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2555 จำนวน 1,277,829,703 หุน* คิดเปนเงิน 894,480,792.10 บาท เมื่อรวมกับ  
การจายเงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีมติใหจายเงินปนผลจาก  
ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 0.50 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 
638,914,851.50 บาท จายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดำเนินงานประจำป 2554 ทั้งสิ้นจำนวน 
1,533,395,643.60 บาท หรืออัตรา 1.20 บาทตอหุน 
 
หมายเหตุ * จำนวนหุนที่ใชในการคำนวณเงินปนผล มาจากจำนวนหุนของบริษัทฯ ทั้งหมด หักดวยจำนวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนจากโครงการซื้อหุนคืน   
  จำนวน 55,324,300 หุน 

 
นโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทย�อยท่ีจ�ายแก�บริษัทฯ 
 
 บริษัทฯ ไมไดกำหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแกบริษัทฯ ไวแตอยางใด โดยข้ึนอยูกับผลประกอบการของ  
บริษัทยอย 
 
 บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผล เมื่อผลประกอบการของบริษัทยอยมีกำไร โดยบริษัทยอยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจาก  
การดำเนนิธรุกจิ ความเพยีงพอของเงนิกองทนุในการรองรบัธรุกจิของบรษิทัยอย รวมถงึเงนิสำรองตามกฎหมาย โดยข้ึนอยูกบัธรุกจิแตละบรษิทัยอย
ทั้งนี้ บริษัทยอยอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกบริษัทฯ ไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทยอยมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเชนนั้น   
และเมื่อจายเงินปนผลแลวจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
กลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�ที่โดยพฤติการณ�มีอิทธิพลต�อการกำหนดนโยบายการจัดการอย�างมีนัยสำคัญ 
 
 - ไมมี 
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บริษัทในกลุ�มธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 16-17
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8000
โทรสาร 0 2217 8312
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510
www.thanachart.co.th 

บริษัทบริหารสินทรัพย� เอ็น เอฟ เอส จำกัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8000
โทรสาร 0 2217 8289
ทะเบียนเลขที่ 0105540086022 

บริษัทบริหารสินทรัพย� แม�กซ� จำกัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8000
โทรสาร 0 2611 9494
ทะเบียนเลขที่ 0105540093282 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
900 อาคารตนสนทาวเวอร 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2655 9000 
โทรสาร 0 2655 9001
ทะเบียนเลขที่ 0107536001401
www.thanachartbank.co.th

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
231 อาคารธนชาตปารคเพลส ชั้น 5-7 
ถนนราชดำริห แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2126 8300 
โทรสาร 0 2253 8455
ทะเบียนเลขที่ 0105535049696
www.thanachartfund.com

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
999/1 อาคารเดอะไนนทาวเวอร ชั้น 2-3 และ 5, 
999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท 0 2308 9300 
โทรสาร 0 2308 9333  
ทะเบียนเลขที่ 0107555000473
www.thanachartinsurance.co.th
 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
999/1 อาคารเดอะไนนทาวเวอร ชั้น 1 และ 4-5,
999/4 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท 0 2308 9400 
โทรสาร 0 2308 9444
ทะเบียนเลขที่ 0107555000520
www.thanachartlife.co.th
 
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
231 อาคารธนชาตปารคเพลส ชั้น 10 
ถนนราชดำริห แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2252 5070
โทรสาร 0 2252 7155
ทะเบียนเลขที่ 0107555000481
www.scilife.co.th
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บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2217 8888, 0 2611 9222, 0 2217 9595
โทรสาร 0 2217 9642
ทะเบียนเลขที่ 0107547000591
www.tnsitrade.com 

บริษัท ธนชาตกรุ�ป ลีสซ่ิง จำกัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 9
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2613 6000 ตอ 1869, 1873 และ 1868
โทรสาร 0 2217 8098
ทะเบียนเลขที่ 0105538045861 

บริษัท ธนชาต แมเนจเม�นท� แอนด� เซอร�วิส จำกัด
2 อาคารธนชาตสวนมะลิ ชั้น 2 ถนนเฉลิมเขตร 4 
แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท 0 2220 2222
โทรสาร 0 2220 2520
ทะเบียนเลขที่ 0105533119077 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด� ดีเวลลอปเมนท� จำกัด
207/6 อาคารธนชาต ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0 2290 3400
โทรสาร 0 2290 3419
ทะเบียนเลขที่ 0105550042966 

บริษัทบริหารสินทรัพย� ที เอส จำกัด
1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0 2208 5552
โทรสาร 0 2254 1766
ทะเบียนเลขที่ 0105554031624
 

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 UP
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท 0 2440 0844
โทรสาร 0 2440 0848
ทะเบียนเลขที่ 0107545000209
www.ratchthani.com
 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร� จำกัด
333 อาคารธนชาต วงศสวาง ชั้น 3
ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท 0 2685 0200, 0 2685 0300
โทรสาร 0 2685 0333
ทะเบียนเลขที่ 0105540075314
 
บริษัท สคิบ เซอร�วิส จำกัด
1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0 2208 5061
โทรสาร 0 2651 6611
ทะเบียนเลขที่  0105534009895
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาต้ังแตป 2545 โดยคณะกรรมการสรรหาชุดปจจุบันมีจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการ
อิสระทั้ง 3 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้ 
 
 1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ประธานกรรมการ  
 2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  กรรมการ  
 3. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ  กรรมการ  
 
 กรรมการสรรหาทุกทาน ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู   
ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย เหมาะสมตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศ
ทางการ เสนอรบัแตงตัง้เปนกรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจดัการใหญ และผูชวยกรรมการผูจดัการข้ึนไป 
รวมท้ังดูแลใหคณะกรรมการมีจำนวนและโครงสรางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใตกฎบัตรและนโยบายสรรหาของ  
คณะกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด เพื่อประโยชนตอการดำเนินการของบริษัทฯ โดยในป 2555 คณะกรรมการสรรหา
ไดมีการประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง เพื่อดำเนินการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 
 1. ทบทวนหลักเกณฑ ขั้นตอน และชองทางของการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือก  
  เปนกรรมการของบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 
 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ   
  เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 พิจารณาแตงตั้ง (ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556) 
 3. ทบทวนพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการตอสัญญาวาจางบุคคลใหดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทฯ เพ่ือเสนอ  
  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
 4. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการ และผูมีอำนาจในการจัดการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
 5. ทบทวนพิจารณาจำนวนวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ และการกำหนดอายุของกรรมการบริษัทฯ 
 
 โดยไดเปดเผยนโยบายสรรหาและรายละเอียดกระบวนการสรรหาไวในรายงานประจำปฉบับนี้แลว 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
  (นายสมเกียรติ ศุขเทวา) 
  ประธานกรรมการสรรหา 
 



133รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

รายงานคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน

  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนตั้งแตป 2545 โดยคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนชุดปจจุบัน  
มีจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน มีรายนามดังตอไปน้ี 
 
 1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ประธานกรรมการ  
 2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  กรรมการ  
 3. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ  กรรมการ  
 
 กรรมการกำหนดคาตอบแทนทุกทาน ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ในการทบทวนอัตราคาตอบแทน  
ที่จายแกกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูชวยกรรมการผูจัดการข้ึนไป ใหอยูในระดับ  
ที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมได และอยูในระดับที่เปนธรรมตอผูถือหุน รวมถึงเสนอจัดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะในภาพรวม การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ และผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป 
ภายใตกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน และนโยบายการกำหนดคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยในป 2555 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพ่ือดำเนินการที่สำคัญ ดังน้ี 
 
 1. พจิารณาเสนอนโยบายกำหนดคาตอบแทน ทีค่รอบคลมุแนวทางการพิจารณาการกำหนดคาตอบแทนและนโยบายกำหนดคาตอบแทน   
  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดเปนนโยบายกำหนดคาตอบแทน ประกาศเปนลายลักษณอักษรให  
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ 
 2. พิจารณาเสนอปรับจำนวนคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอย ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบโดยเทียบเคียง  
  ไดกับคาอุตสาหกรรม 
 3. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจายผลตอบแทนประจำปสำหรับกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ   
  และผูบริหารระดับสูง 
 
 โดยไดเปดเผยนโยบายการกำหนดคาตอบแทนและรายละเอียดกระบวนการกำหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจำปฉบับนี้แลว 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
  (นายสมเกียรติ ศุขเทวา) 
  ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน ทุกทานเปน  
กรรมการอิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี ดานการเงิน และมีประสบการณในสถาบันการเงินและองคกรขนาดใหญ ดังมีรายนามตอไปน้ี 
 1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมเกียรติ      ศุขเทวา กรรมการ 
 3. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ   กรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดระบุไวใน
กฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด  
 ในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมรวมกับ  
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และฝายบริหาร รวม 16 คร้ัง เปนการประชุมในวาระปกติ 12 ครั้ง และวาระพิเศษ 4 ครั้ง เพ่ือรับทราบและ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้  
 • สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำป และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยหารือรวมกับผูสอบบัญชีและ
ฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปดเผย
ขอมูลทางการเงินอยางเพียงพอ และไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี 
 • สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยไดหารือกับผูตรวจสอบภายใน  
ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป ความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย   
ผูสอบบัญชี เพื่อประเมินสภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินความรูความสามารถของเจาหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ 
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามงานดานกำกับกฎระเบียบและขอบังคับอยางใกลชิด เพ่ือใหการสอบทาน
การปฏบิตังิานของบริษทัฯ เปนไปตามกฎเกณฑของทางการ เชน สำนักงานกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน และรับทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
การกำกับใหมีการปรับปรุง แกไข และติดตามผลอยางใกลชิด 
 • การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเปนพิเศษ ทั้งน้ี เพราะตระหนักดีวา   
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ   
โดยไดมีการประชุมรวมกับผูบริหารกลุมบริหารความเสี่ยงเพ่ือรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา             
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 • พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส   
การเปดเผยขอมลูอยางเพียงพอ ตามท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมซึ่งผลจากการประเมิน พบวากรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติ  
ตามท่ีไดกำหนดไวในกฎบัตร และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีสวนชวยเสริมสรางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดอยาง
มีประสิทธิผล 
 • คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเปนอิสระ   
พรอมท้ังพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุม  
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง    
 คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมในคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งบริษัท
ในกลุมธนชาตและพิจารณาติดตามผลการดำเนินการแกไข 
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ อยางเปนอิสระ และแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนสูงสุด  
ของบริษัทฯ โดยไมมีขอจำกัดในการไดรับขอมูล และความรวมมือจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินจัดทำ
อยางถูกตอง และมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ มรีะบบการบริหารความเส่ียงทีม่ปีระสิทธิภาพ มกีารกำกับดแูลการปฏิบตังิาน
ใหถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของทางการอยางเครงครัด รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
มีความสมเหตุสมผลและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และผูสอบบัญชภีายนอกมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
  
                        
  
 (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน

  
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ เปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงินรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย รวมถงึขอมลูสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูล  
ที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกตอง โปรงใส อันเปนประโยชนตอ  
ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงไวซึ่งระบบบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล  
เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุมีผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ โดยมี  
การปองกันความเสี่ยงอยางเพียงพอในทุกดาน ตลอดจนเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ  
 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวย กรรมการทีเ่ปนอสิระทัง้หมด และมคีวามรูความสามารถ
ทางการเงินและบัญชี เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และสอบทาน  
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาการเปดเผยขอมลูรายการระหวางกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏอยูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท 
สำนกังาน เอนิสท แอนด ยงั จำกดั ทีเ่ปนอสิระในการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใหการสนับสนุนขอมลู และเอกสารตาง ๆ เพือ่ให  
ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นโดยไมมีเง่ือนไข โดยความเห็น
ของผูสอบบัญชีปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ที่แสดงไวในรายงานประจำปฉบับนี้ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 มีความนาเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ  
 
 
 
 
 
 
 
 
                          (นายบันเทิง ตันติวิท)                                 (นายศุภเดช พูนพิพัฒน) 
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ 
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
  
 
 เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุด  
วันเดียวกัน และรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท   
ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
 ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
  
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ  
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง  
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนด ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได  
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม  
 
 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพือ่วตัถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ  
งบการเงินโดยรวม  
  
 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
 ความเห็น 
  
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด  
วันเดียวกันของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร  
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
 
 
 
 
     (ภรูิพ์รรณ เจรญิสขุ) 
     ผูสอบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4950 
บรษิทั สำนกังาน เอนิสท แอนด ยงั จำกดั 
กรงุเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ 2556 



137รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน 
   ( ) 

  31  2555  2554
 ( : )

2555 2554 2555 2554

15,181,402       16,005,678       -                       -                       
6 71,978,183       63,232,094       4,852,214        75,753             
7 2,176,536         1,536,490         -                       -                       
8 150,648,783     152,511,228     6,724,409        5,657,335        
9 1,795,377         1,672,981         31,572,896      31,598,119      

 10   
   813,483,032     676,790,337     318,280           1,344,436        
   1,072,443         979,725            30                    9,245               
   814,555,475     677,770,062     318,310           1,353,681        
   : (58,152,765)      (39,686,523)      (6,875)              (7,847)              
   : 11 (24,542,763)      (26,900,029)      (214,590)          (258,777)          
   : 
              12 (348,390)           (385,980)           -                       -                       

   731,511,557     610,797,530     96,845             1,087,057        
41,489              90,531              -                       -                       

14 9,914,893         11,560,136       1,667,150        2,006,953        
 15 8,344,276         8,814,746         51,905             55,150             

16 4,294,348         4,709,482         385                  400                  
17 14,258,959       13,981,349       -                       -                       

2,102,712         858,326            -                       664                  
1,166,040         1,050,831         81,522             78,922             
1,155,602         2,573,393         -                       -                       

18 9,342,110         5,761,842         83,431             82,595             
1,023,912,267  895,156,637     45,130,757      40,642,948      



138           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
   ( ) 

 ( )
  31  2555  2554

 ( : )

2555 2554 2555 2554

19 693,421,291     435,864,954     -                       -                       
 20 87,776,950       60,151,091       3                      246                  

4,989,214         2,130,716         -                       -                       
7 1,206,215         2,885,848         -                       -                       
21 89,505,860       262,653,021     15,000,000      12,000,000      

41,489              90,531              -                       -                       
22 3,299,608         3,143,979         215,105           210,118           

4,059,655         3,267,864         95,462             79,960             
2,872,487         850,724            -                       -                       

/ 23 39,632,420       36,154,060       -                       -                       
24 13,317,363       12,282,710       188,127           147,750           

940,122,552     819,475,498     15,498,697      12,438,074      



139รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
   ( ) 

 ( )
  31  2555  2554

 ( : )

2555 2554 2555 2554

25
    
       13,306   10 
         (2554:  13,336   10 ) 133                   133                   133                  133                  
       1,277,816,397   10 
         (2554:  1,333,140,667  
             10 ) 12,778,164       13,331,407       12,778,164      13,331,407      

12,778,297       13,331,540       12,778,297      13,331,540      
2,065,645         2,065,645         2,065,645        2,065,645        

25 165,742            -                       165,742           -                       
26 2,125,600         1,563,281         367,003           300,712           

    - 27 1,277,830         1,202,176         1,277,830        1,202,176        
                      - -                        387,501            -                       387,501           
    24,358,604       20,096,019       12,977,543      11,304,801      

:  - 25 -                        (387,501)           -                       (387,501)          
42,771,718       38,258,661       29,632,060      28,204,874      
41,017,997       37,422,478       -                       -                       
83,789,715       75,681,139       29,632,060      28,204,874      

1,023,912,267  895,156,637     45,130,757      40,642,948      
-                        -                       -                       -                       



140           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ( ) 

 31  2555  2554
( :  )

2555 2554 2555 2554

30 49,998,744       44,257,936       447,750           432,811           
31 (25,764,451)      (19,943,007)      (560,583)          (612,786)          

24,234,293       24,314,929       (112,833)          (179,975)          
5,720,103         5,025,814         19,368             10,906             

(1,489,786)        (1,306,283)        (1,621)              (5,028)              
32 4,230,317         3,719,531         17,747             5,878               

    ( ) 33 663,010            891,302            (81)                   235                  
34 852,298            1,139,226         144,364           83,129             

9.2 282,846            257,924            -                       -                       
1,059,137         47,083              207,352           95,959             

/ 16,060,354       12,853,156       -                       -                       
487,955            754,598            2,726,690        1,538,141        

 2,007,325         1,672,948         164,762           248,622           
49,877,535       45,650,697       3,148,001        1,791,989        

/ (12,185,991)      (10,725,748)      -                       -                       
37,691,544       34,924,949       3,148,001        1,791,989        

  
10,709,428       10,849,565       114,553           108,961           

35 57,482              67,802              26,009             24,579             
 3,224,799         3,486,178         59,775             81,294             

946,191            911,738            4,829               6,182               
7,639,735         5,624,421         83,718             110,592           

 22,577,635       20,939,704       288,884           331,608           
 

   (   
   ) 36 2,899,817         2,077,347         (32,576)            (176,071)          

12,214,092       11,907,898       2,891,693        1,636,452        
37 (2,462,740)        (3,135,765)        -                       (1,319)              

9,751,352         8,772,133         2,891,693        1,635,133        



141รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 
   ( ) 

 ( )
 31  2555  2554

( :  )

2555 2554 2555 2554
38

 ( ) 962,408            (299,228)           66,291 10,715
 45,426 324 -                       -                       

 ( ) 1,007,834         (298,904)           66,291             10,715             

10,759,186       8,473,229         2,957,984        1,645,848        

5,481,536         5,002,433         2,891,693        1,635,133        
4,269,816         3,769,700         -                       -                       
9,751,352         8,772,133         2,891,693        1,635,133        

6,043,855         4,869,224         2,957,984        1,645,848        
4,715,331         3,604,005         -                       -                       

10,759,186       8,473,229         2,957,984        1,645,848        

39

    ( ) 4.29 3.91 2.26 1.28

    ( ) 4.29 3.91 2.26 1.28
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1,2
77,

830
     

    
-

     
     

     
     

    
12,

977
,54

3
     

  
-

     
     

     
     

    
29,

632
,06

0
     

  



144           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
   ( ) 

 31  2555  2554
( : )

2555 2554 2555 2554

12,214,092       11,907,898       2,891,693        1,636,452        

    ( ) 
   (282,846)           (257,924)           -                       -                       
   1,624,707         1,756,275         39,166             52,945             
     
      ( ) 2,899,817         2,077,347         (32,576)            (176,071)          
   270,729            96,318              4,987               4,119
    ( ) (1,834)               (59,872)             51,772             (71,731)            
   /  ( ) 71,177              (148,547)           (1,527)              529                  
   /  ( ) (6,960)               89,835              (41,620)            (163)                 
   
      - -                        (30,356)             -                       -                       
    ( ) 
      298,055            (145,040)           -                       -                       
   / (277,610)           (494,407)           (9,205)              (6,516)              
   81,329              4,552                -                       -                       
    ( ) 14,163              (39,130)             (1,862)              (32,375)            
    ( ) (9,812)               (123,780)           6,021               (6,545)              

16,895,007       14,633,169       2,906,849        1,400,644        
    (24,234,293)      (24,314,929)      112,833           179,975           
   (487,955)           (754,598)           (2,726,690)       (1,538,141)       
   46,758,730       40,317,956       62,477             82,396             
   (16,673,292)      (11,962,976)      (47)                   (15)                   
   (3,793,498)        (3,935,905)        (13,766)            (15,273)            

   18,464,699       13,982,717       341,656           109,586           



145รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
   ( ) 

 ( )
 31  2555  2554

( : )

2555 2554 2555 2554
 ( )

 ( ) 
     (8,817,990)        23,198,723       (4,765,285)       13,447             
   859,366            2,279,923         -                       -                       
   3,878,783         (12,816,953)      6,099               3,086               
   (129,872,742)    (21,858,774)      1,015,372        127,597           
   7,784,818         4,776,633         323,620           154,396           
   (1,244,386)        1,148,525         664                  (664)                 
   1,417,791         (2,040,620)        -                       -                       
   (3,632,538)        (301,372)           (21,487)            (7,138)              

 ( )
   257,556,337     (96,517,456)      -                       -                       
     27,643,242       9,891,914         (243)                 (246)                 
   2,858,497         (996,228)           -                       -                       
   (2,460,410)        (924,746)           -                       -                       
   2,021,764         (3,203,216)        -                       (603,600)          
   / 3,478,360         6,380,389         -                       -                       
   (355,550)           145,300            40,546             (3,533)              

 ( ) 179,580,041     (76,855,241)      (3,059,058)       (207,069)          

 ( ) (1,381,025)        6,322,104         (919,439)          1,919,745        
-                        480,055            -                       -                       
-                        (16,313)             -                       -                       

 4,366,511         4,554,576         331,896           306,056           
685,299            965,830            2,726,690        1,538,141        

 / (1,030,544)        (1,411,139)        (8,184)              (2,486)              
/ 74,457              92,327              1,877               98,142             

 ( ) 2,714,698         10,987,440       2,132,840        3,859,598        



146           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
   ( ) 

 ( )
 31  2555  2554

( : )

2555 2554 2555 2554

554,884,940     1,046,133,464  3,000,000        -                       
(728,032,101)    (969,088,201)    -                       (1,500,000)       

(7,319,421)        (7,764,642)        (542,984)          (620,250)          

  (6,311)               (41)                    -                       -                       
(1,530,798)        (1,532,279)        (1,530,798)       (1,532,279)       
(1,115,324)        (1,172,927)        -                       -                       

 ( ) (183,119,015)    66,575,374       926,218           (3,652,529)       
 ( ) (824,276)           707,573            -                       -                       

  16,005,678       15,298,105       -                       -                       
  15,181,402       16,005,678       -                       -                       

-                        -                       -                       

    
       5,986,554         3,421,731         1,161               2,312               
   -                        -                       34,428             30,970             
   / 5,067,147         1,482,300         548                  3,193               



147รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

   ( )  
 

 31  2555  2554 

1.  

1.1  

   ( ) (“ ”)  
  (Holding Company)               

  444 
   16 - 17      

  
    

     

1.2   ( ) (Entire Business Transfer) 

 
2553   30  2554                  

 (Entire Business Transfer)  
 1  2554  

   1  2554 /
 

 
  “    

( )”  2554  

 

 



148           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

2.  

2.1  

  . . 2547 
 “ ” 

 (“ .”) 
 .  

  3  2553  

 
 

  

2.2  

)  (  “ ”) 
 

  
        

 
        
 

  2555 2554 2555 2554 
      

  ( )  50.96 50.96 - - 
      

 
100.00 100.00 - - 

    
 

83.44 83.44 - - 

 6  
 

 

99.80 99.80 0.06 0.06 

    99.90 99.90 - - 
  01   100.00 100.00 - - 

      
   ( )                                     - - 99.98 99.98 

   ( )  - - 100.00 100.00 
   ( )  - - 100.00 100.00 
   ( )  - - 100.00 100.00 



149รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 
 

         
 

         
 

  2555 2554 2555 2554 
  ( )     

    - - 75.00 75.00 
     - - 100.00 100.00 
     - - 100.00 100.00 
      - - 100.00 100.00 
     - - - 100.00 
     

 
 - - 100.00 100.00 

     
 

- - 100.00 100.00 

   ( )  - - 65.18 65.18 
      - - 100.00 100.00 
   

( ) 
 - - 100.00 100.00 

     - - 100.00 100.00 

) 
   31  2555  2554 

 
( : ) 

   
   
 2555 2554 2555 2554 

  ( ) 930,776 818,978 26,491 18,143 
   ( ) 6 - 3 8,603 
   ( ) 27,301 20,285 2,830 1,962 
   ( ) 12,465 11,195 392 (89) 
   ( ) 8,310 7,142 2,438 1,974 

   ( ) 6,893 3,873 1,429 1,284 
    9,959 11,361 814 284 

   ( ) 18,835 12,033 1,091 171 
     2,302 3,915 625 396 

 



150           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

)  2554   
 ( )   437,250,000   536  

   
 ( )  48.35  

437,486,500   1.52   665   1 
 2554  65.18 

             
  

   31  2554 
   ( )  1  2554  31 

 2554  

)  31  2554 
   1  2554 

 30  2554 ( )  31 
  3   26  

 

)  31  2554 
    1  2554  31  2554 

( )  114    87 
  40   

) 
   

) 
 

 

)                    
                

 



151รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

)   
 

 

2.3  
 

3.  

 
 1  2556   

 
 12  

 
 

 20 (  2552)  
 

 21 (  2552) 
 

 
 8  

  
 10  - 

 
 21  -   

 
 25  - 

 

  12   



152           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

  12   

 
 

  (
)  2556  800  

 200  ( : 
 2556  250   2555 

 70 )  

   30/2555 - 34/2555 
  17  2556 

  

  
 

 
1  2556 

   
 29  1  2557 

  
 4 

 
1  2557 

 12  1  2557 
 13  1  2557 

  

4.  

4.1  

)  

 
 (Effective interest 

method) 



153รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 
 

 

  
 

 

 
 (Yield)  (

)  

 

 
  

  

  

)  

 
 

)  

  
 



154           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

)  

 

 (“ .”)  

) ( )  

( )                    
  

)  

 

) /  

 

 
  

 

 

 
  1 

  

 

 

 
    

 



155รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

4.2  

)  

  
  

 

) /  

/  (   
)  1  2550 

 
 

/
 

)  

  

4.3  

 
 

 
 

 

 
/  

/  

            
 ( ) 



156           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

                   
 

 
 

 

 
  (Internal Model) 

  
  .  

 ( )                 

 

 
   

  
  ( ) 

 
 

               
                    

 
 

4.4  

  ( ) 
 

  
 

    
  



157รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  

4.5  

 
 ( ) 

 

 

  

4.6  

 
 

 

 
 

  
 

  
    

  
  

 “ ” 



158           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

4.7  

)  

 

. 

 

( )  

(

) ( ) 

1  2  

 ( )  

100 

 

. 

 

1 2555 (Collective Approach) 

(Probability of default) 

(Loss given default) 

               

(2554: 

 1 2  

 

100 ) 



159รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

) 
 

/
  . 

)  
 

 (  .)  3 
 

 3 
 

) 
    

) 
 

 

4.8  

 

   
 

 
 

   



160           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 

 ( ) 
 (

) 

 

 

4.9  

  
    

 
 

4.10  

 (                     
)  

  
 . 

 

   
. 

  



161รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

4.11    

)  

)   
( ) 

  

 - 20 - 30  
 - 5 - 10   

  - 3 - 10   
  - 5   

 

)  
 

 (
)   

4.12  

   
  

 ( )  

                
                    

                   

 

 3 - 10  

 



162           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

4.13  

 
 

4.14  

 

 
 

 ( ) 
  

4.15 /  

/   /
 

 

4.16 /  

    

  

 
 

4.17  

 
     

   



163รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

4.18 /  

)  (
    

)  
 

 
 

)   
          

     

4.19 /  

 

 

)  

  

 

 6  

-  
 

 (2554: 
 

 

) 
 -   ( )  



164           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

)  

 (Unexpired Risk Reserve) 

  
 

 

 
 

 
 

   

  

 (Net Level Premium Valuation or 
NPV)  (Gross Premium Valuation or GPV) 

  (NPV) 
    

  (GPV) 
 

  
 

 (“ .”) 
  



165รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

4.20 /
 

 

 
  

 

 
 (Incurred but not reported claims - IBNR)  

   
 

  

 

 

4.21  

 

   
 

  

  
 

 



166           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

4.22  

  

 

 
 

  

 (  
) 

 
   

 
 

  

4.23   

                   
  

 

 
  

 



167รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

4.24  

  
  

    
 

  
 

  

 
 

 
  

  
                  

 

 

  
 

4.25   

 )   

  
   

 



168           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 )   ( ) 

  
 

 
 

 )   ( )  

 
 

 
 (Projected Unit Credit Method) 

   

 (Actuarial gains and 
losses) 

  

4.26  

  
 

    
 

 

4.27  

 



169รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

4.28  

 
 

 

5.  

 
 

  
  

 

5.1  

 

  

5.2  

 
 .  . 

 
    

5.3  

 
 
  



170           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

5.4  

 
  

   
 

5.5  

                  
 . 

    

5.6    

 
 

 

   

 
 

5.7  

  
 

 
  

  
    



171รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

5.8 /   

 

  

5.9  . 

 
(“ .”)   . 

 

 
  

5.10 /  

 

  

 
 

 
   

5.11  

 
  

  (Incurred but not 
reported - IBNR)  

  
   

   
 



172           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

5.12  

  

 

5.13  

 

 

6.  ( ) 
  ( : ) 

  

 2555 2554 

       

       

 8,282 2,000 10,282 5,492 2,000 7,492 

 1,119 20,414 21,533 579 8,518 9,097 

 70 29 99 40 8,238 8,278 

 300 23,634 23,934 197 22,618 22,815 

 9,771 46,077 55,848 6,308 41,374 47,682 

:  9 43 52 - 11 11 

:  - (216) (216) - (193) (193) 

 9,780 45,904 55,684 6,308 41,192 47,500 

        
 245 15,477 15,722 1,449 13,470 14,919 

 50 - 50 119 - 119 

 317 - 317 523 103 626 

 612 15,477 16,089 2,091 13,573 15,664 

:  - 208 208 - 68 68 

:  - (3) (3) - - - 

 612 15,682 16,294 2,091 13,641 15,732 

 10,392 61,586 71,978 8,399 54,833 63,232 



173รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  ( : ) 
  
 2555 2554 
       

       
 140 4,700 4,840 75 - 75 

 1 - 1 1 - 1 
 141 4,700 4,841 76 - 76 
:  - 11 11 - - - 

 141 4,711 4,852 76 - 76 

   31  2555  4,831  
 (2554: 68 ) 

7.  

  31  2555  2554   
 ( ) 

   
( : ) 

  
 2555 2554 

 
/ 

 
       
 

/ 
 

       
 

   *   * 
       

    766 675 77,561 858 820 63,491 
    316 19 27,038 - 1,706 31,788 

       
    493 489 101,254 64 60 5,957 
    - - 26,100 - - 3,967 

       
    18 6 1,595 29 9 2,212 
    584 13 10,650 585 291 15,445 

       
    - 4 54 - - 641 

 2,177 1,206 244,252 1,536 2,886 123,501 

*  



174           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 ( ) 
  ( )    

/  /
/

   31  2555  2554 
   

  
 2555 2554 

   
 90.99 80.01 
 9.01 19.99 

 100.00 100.00 

8.  

8.1  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 /  /  /  /  
         
         

         

 6,141 6,040 10,883 10,855 - - - - 
 5,678 5,730 4,771 4,758 1 1 7 7 
 620 628 642 637 - - - - 

 16 16 38 45 - - - - 
 12,455 12,414 16,334 16,295 1 1 7 7 

:   (41)  (39)  -  -  
 12,414  16,295  1  7  

         



175รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 /  /  /  /  
         
         

         

 55,220 55,434 40,977 41,103 - - 100 100 
 30,315 30,718 18,409 18,553 646 655 20 20 
 11,485 11,746 25,515 25,425 - - - - 

 7,270 8,235 7,752 8,553 127 485 264 565 
 104,290 106,133 92,653 93,634 773 1,140 384 685 

:  1,865  985  367  301  
:  (22)  (4)  -  -  

 106,133  93,634  1,140  685  
         

 23,388 24,127 28,575 29,434 1,080 1,079 419 419 
 2,731 2,802 6,592 6,689 3,636 3,627 3,636 3,625 
 - - 1,500 1,488 - - - - 

 1,543 1,279 1,658 1,352 888 791 929 824 
 27,662 28,208 38,325 38,963 5,604 5,497 4,984 4,868 

:   (264)  (306)  (97)  (105)  
 27,398  38,019  5,507  4,879  

         

 564  671  -  -  

 4,191  3,926  112  163  

 39  84  -  -  
 4,794  4,681  112  163  

:  (90)  (118)  (36)  (77)  
 4,704  4,563  76  86  

 -  150,649  152,511  6,724  5,657  

 



176           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

8.2  
 ( : ) 

  
 2555 2554 
   

  
 

1  1 - 5   5    
 

1  1 - 5   5   
           

 - 28,698 26,463 59 55,220 - 20,131 20,828 18 40,977 
 - 955 20,720 8,640 30,315 - 1,557 14,856 1,996 18,409 
 - 2,647 7,290 1,548 11,485 - 19,020 6,495 - 25,515 

 - 32,300 54,473 10,247 97,020 - 40,708 42,179 2,014 84,901 
:  - 73 635 170 878 - 36 103 41 180 
 - 32,373 55,108 10,417 97,898 - 40,744 42,282 2,055 85,081 

           

 - 4,514 13,384 5,490 23,388 - 6,833 15,682 6,060 28,575 
 - 1,326 1,227 178 2,731 - 3,990 2,288 314 6,592 
 - - - - - - 1,500 - - 1,500 

 (1) 1,540 - 3 - 1,543 1,646 8 4 - 1,658 
 1,540 5,840 14,614 5,668 27,662 1,646 12,331 17,974 6,374 38,325 

:  (264) - - - (264) (306) - - - (306) 
 1,276 5,840 14,614 5,668 27,398 1,340 12,331 17,974 6,374 38,019 

 1,276 38,213 69,722 16,085 125,296 1,340 53,075 60,256 8,429 123,100 

(1)  



177รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 
 ( : ) 

  
 2555 2554 
   

  
 

1  1 - 5   5    
 

1  1 - 5   5   
           

 - - - - - - 100 - - 100 
 - - 646 - 646 - - 20 - 20 

 - - 646 - 646 - 100 20 - 120 
:  - - 9 - 9 - - - - - 
 - - 655 - 655 - 100 20 - 120 

           

 - 1,080 - - 1,080 - 419 - - 419 
 - - - 3,636 3,636 - - - 3,636 3,636 

 (1) 888 - - - 888 929 - - - 929 
 888 1,080 - 3,636 5,604 929 419 - 3,636 4,984 

:  (97) - - - (97) (105) - - - (105) 
 791 1,080 - 3,636 5,507 824 419 - 3,636 4,879 

 791 1,080 655 3,636 6,162 824 519 20 3,636 4,999 

(1)  

8.3   31  2555 
  10   38   

 (2554:  15   71   
)  

8.4   31  2555  2554 
  (Hybrid Tier I) 

 3,636   
 

 6  6  
  6  



178           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

8.5  10  

  31  2555  2554    
 10  

  
   ( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 976 843 485 419 
 1,440 761 - - 

 21 21 20 20 
 311 - - - 

 20     
 

 
 

.  
 

  
 2555 2554 
     

     
     

 3 - - 144 60.00 
  - - 36 56.00 

 278 67.33 278 67.33 
 61 27.79 62 27.79 

 51 - - 50 22.63 
 1Y22 829 23.53 - - 

 121 100.00 - - 

  



179รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 
 100 

  
 .  1  

8.6  

  
   31  2555  2554  

 ( : ) 
   

 2555 2554 2555 2554 
 1,543 1,658 888 929 

:  (264) (306) (97) (105) 
 -  1,279 1,352 791 824 

  2555 2554 

    
 

(Yield)    (Yield) 
         

         
 

  2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
 

    550 10,092 1,543  911 11,806 1,658  
         

 
  691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 

 
     203 4,991 888  263 5,546 929  

  



180           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 31  2555  2554 
   

  
 2555 2554 
       
       

           
       

 
  2 12 12 7 35 35 

 2 12 12 7 35 35 

  
 2555 2554 
       
       

           
       

 
  - - - 1 2 2 

 - - - 1 2 2 

  
  
 2555 2554 

     
     

  2 12 7 35 
 2 12 7 35 

  
  
 2555 2554 

     
     

  - - 1 2 
 - - 1 2 



181รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 
 .        31  

2555  2554            
 

8.7   

   31  2555  2554  

 
  

   / 
/ 
 

     
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
       

         
1.   7 7 - - - - - - 
2. 

 
 

 

1 1 3 3 - - 3 3 

3.  172 215 1,150 1,218 1,693 1,780 194 225 
              

 
  
    

/ 
/ 
  

     
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

         
         

         
1.  

 
70 86 696 714 1,004 1,085 74 71 



182           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

9.  

9.1  

   31  2555  2554 
  

( : ) 
  

     
           

  ( )  31  
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

         
  ( ) 55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056 983      1,124 

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

   572 572 83.44 83.44 469 469 549   262 
 6 371 395 99.80 99.80 370 395 62 20 

   6 6 99.90 99.90 34 34 - - 
  01  2 2 100.00    100.00 2 2 - - 

         
     ( ) 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 99 94 

 
      31,589 31,614 2,693 1,500 

:      (16) (16)   
     31,573 31,598   

  2555  6 
 34    

  9   
 



183รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

9.2  

   31  2555  2554 
    

   ( : ) 
      
            ( )  

       
  ( )    31   31  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
.                         

(  
                  

) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,795 1,639 197 188 308 234 
.  

(                   
) - 500 - 25.00 - 104 - 34 - - (25) (46) 

.         
(  2554) - - - - - - - - - 10 - (8) 

.               
(  

    2554) - - - - - - - - - 12 - 78 
     948 1,052 1,795 1,673 197 210 283 258 

      ( )  
 

   2555     
  25  

19.23    
 

  2554  
    2554        

   ( ) 
  2554 

   ( )  48.35  65.18 
 



184           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

9.3  

)      ( )   30  2555  
2554   

( : ) 
      

                                   
30  30  30  30  30  

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
1,886 1,886 30,499 27,409 14,161 13,916 8,953 8,582 1,536 1,182 

     ( ) 
  

   30  2555  2554 
  

  
  30  2555 

 31  2555 

)       
   ( )   31  2555  2554  

 
     ( : ) 
        ( ) 

      
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

  
  

- 500 - 1,989 - 1,854 270 1,170 (100) (184) 

  
  

- - - - - - - 414 - (17) 

   
( )  

- - - - - - - 913 - 160 

 ( ) ( )                     
/

 



185รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

)   31  2555   2554 
  

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

.      4,092 3,313 2,055 1,664 

9.4  

  31  
2555  2554  

( : ) 
    
          
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

        
 564 503 334 157 2,201 321 

( )        
    (99) (13) (8) (11) - - 
   

 22 - - - - - 
    
         ( ) (16) (42) 1 6 15 12 
             

  (59) (251) (1) (9) (1,811) (221) 
     (18) (22) (4) 2 5 - 
 394 175 322 145 410 112 
    (270) (128) (10) (50) (612) (273) 
    27 72 - - 254 85 
    (7) (9) - - - - 
    269 127 10 47 619 232 
    - - - - (253) (83) 
    (118) (89) (59) (31) (571) - 

( )
 295 148 263 111 (153) 73 



186           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
    
          
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

( )        
    777 (576) (55) (130) - - 
    - - 1 5 - - 
    481 248 23 36 2,749 (8,010) 
    535 322 489 116 439 (3,093) 
    23 (5) 1 6 38 (47) 

( )       
    - - - - (3,762) 9,822 
    - - - - (24) - 
    (79) (200) (68) 24 (40) 123 

 ( )  2,032 (63) 654 168 (753) (1,132) 
        

 4 106 - - - - 
 - 1 - - - 4 

 7 9 - - - - 
 - - - - (1) - 

 ( )  11 116 - - (1) 4 
        

 - - - - - 2,000 
 (1,000) - - - - - 
 (27) (72) - - - - 

 (1,000) - (658) (315) - - 
 ( )  (2,027) (72) (658) (315) - 2,000 

( )
 16 (19) (4) (147) (754) 872 

   66 85 24 171 872 - 
   82 66 20 24 118 872 

 



187รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

9.5    31  2555  2554  20   
  0.1   ( )    

 
 

9.6     

 5  2555             
   (“ ”) 

  100   
 ( )  ( ) (“ ”) 

  

 (Bancassurance Agreement)   
 2556 

  17,500  
  

  500   
 12    

 



188           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

10.  

10.1  
   ( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

     
 21,527 23,358 - - 

 277,661 272,788 192 198 
 54,589 49,975 7 1,008 

 454,896 326,115 119 139 
 1,985 2,084 - - 

  212 234 - - 
:   (58,153) (39,686) (7) (8) 

 752,717 634,868 311 1,337 
:   1,073 980 - 9 

 
 

753,790 
 

635,848 
 

311 
 

1,346 
:        

1)  .     
     -   (18,340) (26,166) (214) (259) 
     -  (5,520) - - - 
2)  (511) (429) - - 

:  (348) (386) - - 
 -  729,071 608,867 97 1,087 

     
 2,424 1,926 - - 

 189 310 - - 
 2,613 2,236 - - 

:    (172) (305) - - 
 -  2,441 1,931 - - 

 -    731,512 610,798 97 1,087 



189รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

10.2  
  ( : ) 

  
 2555 2554 
       

 731,367 485 731,852 622,859 450 623,309 
 19,473 3,393 22,866 7,282 5,853 13,135 

  361 369 730 395 425 820 
 751,201 4,247 755,448 630,536 6,728 637,264 

:  
  (118) - (118) (160) - (160) 

 * 751,083 4,247 755,330 630,376 6,728 637,104 

*  

  ( : ) 
  
 2555 2554 
       

 311 - 311 1,337 - 1,337 
 * 311 - 311 1,337 - 1,337 

*  



190           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

10.3  
  ( : ) 
  
 2555 
  
         
         

 16,376 13 8 38 217 16,652 3 16,655 

 75,566 1,270 2,397 1,603 8,201 89,037 89 89,126 

 46,541 1,080 181 359 3,403 51,564 9 51,573 
 55,950 3,500 378 598 2,937 63,363 109 63,472 

         
 77,202 1,067 443 677 3,350 82,739 3 82,742 

 - - - - - - 2,613 2,613 
 351,384 20,701 1,143 983 3,187 377,398 19,587 396,985 

  27,518 855 570 275 1,894 31,112 190 31,302 
  20,189 32 184 10 563 20,978 2 20,980 

 670,726 28,518 5,304 4,543 23,752 732,843 22,605 755,448 
: 

        (118) 

 *        755,330 

*

 



191รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 
  ( : ) 
  
 2554 
  
         
         

 10,453 27 95 104 165 10,844 4 10,848 

 61,042 4,365 3,363 6,746 6,760 82,276 59 82,335 

 42,755 1,463 590 736 2,719 48,263 12 48,275 
 49,553 3,317 1,009 1,529 3,191 58,599 61 58,660 

         
 68,656 1,515 560 1,229 1,849 73,809 - 73,809 

 - - - - - - 2,236 2,236 
 242,022 27,443 664 648 2,371 273,148 13,342 286,490 

  48,360 2,076 673 763 2,274 54,146 125 54,271 
  18,927 181 188 14 1,028 20,338 2 20,340 

 541,768 40,387 7,142 11,769 20,357 621,423 15,841 637,264 
: 

        (160) 
 *        637,104 

* 

( : ) 
  
 2555 
       
       

 - - - - 2 2 
 - - - - 1 1 

       
 1 2 - 4 14 21 

 - - - - 112 112 
  2 - 1 1 171 175 

 * 3 2 1 5 300 311 

*  



192           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 ( : ) 
  
 2554 
       
       

 1,000 - - - - 1,000 
 - - - - 2 2 

 - - - - 1 1 
       

     2 - 4 - 16 22 
     - - - - 131 131 
      3 - - - 178 181 

 * 1,005 - 4 - 328 1,337 

*  

10.4  

  31  2555  2554  (   
)  .  . (

  )  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

                      
( ) 

  
  

 306 332 306 332 
 20,036 17,989 - - 

 173 306 - - 
 13,236 20,918 - - 

  



193รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  ( ) 
  

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 207 229 207 229 
 18,525 16,579 - - 

 173 306 - - 

  
 

10.5  

  2555  2554  (   
)    

  
  31   

   (1) 

 

 (1) 

 

  
      

 2555     
 15,270 16,534 13,607   

 /
/         

 

35 1,294 1,118   
 
 
 

1,208 

 15,305 17,828 14,725   
 2554     

 38,742 16,575 16,575   
 /  

/            
 

17 1,013 1,013   
 
 
 

488 

    
 38,759 17,588 17,588   

(1)  ( )  



194           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

  
  31  
 
 
 

 

 

  (1)  (1)   
      

 2555     
 25 9 9   

 25 9 9   
 2554     

 43 7 7   
 43 7 7   

(1)  ( )  

  2555  2554 
   

  
  31  
 2555 2554 

  
     

  
     

 
     

 4,987 4,551 1,266 1,749 
  2,439 4,413 965 1,887 

 5  6,815 3,583 27,991 8,649 
5 - 10  857 1,568 8,502 5,219 
10 - 15  70 283 14 45 

 15  137 327 21 39 
 15,305 14,725 38,759 17,588 



195รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  
  31  
 2555 2554 

  
     

  
     

 
     

 - - 3 1 
  20 2 36 3 

 5  3 3 4 3 
5 - 10  1 1 - - 
10 - 15  1 3 - - 

 25 9 43 7 

 2555  2554  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 2,582 1,458 18 2 
/                            156 107 - 13 

             - 6 - - 
   

    ( ) 
 

15 
 

40 
 

- 
 

- 
 12,980 5,716 22 22 

  1,763 320 - - 

  31  2555  2554  (
)  

    

 
       
    

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
         

   ( ) 3.1 3.6 60 60 119 120 26 26 
  ( ) 1,719.6 1,378.9 53,284 52,289 24,058 25,803 14,604 9,350 

            
( ) 0.5 0.9 4 3 50 35 50 35 

    2.3 2.5 1,566 1,630 9,553 12,978 4,919 5,173 
 0.6 5.9 204 243 610 1,119 188 245 



196           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

10.6 /  

  31  2555  2554  (  
)  /

    3  7  
 

( : ) 
    31  2555 
  
  1  * 1 - 5   5   

 126,057 308,954 21,870 456,881 
:  (21,180) (35,881) (1,019) (58,080) 

            
  104,877 273,073 20,851 398,801 

    (6,754) 
/  -     392,047 

*  

( : ) 
    31  2554 
  
  1  * 1 - 5   5   

 98,663 218,218 11,317 328,198 
:  (15,595) (23,685) (515) (39,795) 

            
  83,068 194,533 10,802 288,403 

    (5,700) 
/  -     282,703 

*  



197รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
    31  2555 
  
  1  * 1 - 5   5   

 119 - - 119 
:  (7) - - (7) 

            
  112 - - 112 

    (112) 
/  -     - 

*  

( : ) 
    31  2554 
  
  1  * 1 - 5   5   

 139 - - 139 
:  (8) - - (8) 

            
  131 - - 131 

    (131) 
/  -     - 

*  



198           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

10.7  

  31  2555  2554  (
)   .  

( : ) 
 (1) 

 
        

    
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 671,689 542,595 480,971 201,388 4,885 4,049 
 28,575 40,463 22,593 18,290 1,475 721 

 5,312 7,151 3,744 3,897 3,559 3,897 
 4,543 11,775 2,555 7,509 2,394 7,509 

 23,781 20,405 11,166 9,005 10,801 9,209 
 733,900 622,389 521,029 240,089 23,114 25,385 

    499 417 
     23,613 25,802 

(1) .  

( : ) 
  

 
       

     
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 3 1,005 1 1,000 - 10 
 2 - - - - - 

 1 4 - - - - 
 5 - - - - - 

 300 337 214 249 214 249 
 311 1,346 215 1,249 214 259 

 

 



199รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 ( ) 

2555(2) 2554  2555 2554  
 0.20 1 1 1 

 3.50 2 2 2 
 83.14 100 100 100 

 83.14 100 100 100 
 83.14 100 100 100 

(2)   

 .   
   1  2555 

 
.  

 (  4.7) 

 31  2555  922  



200           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

10.8  

  31  2555  2554   (  
 )          

  

  
     

     
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

         
1.   4 4 - - - - - - 
2.  

 

6 7 835 888 64 110 771 790 

3.  
 

       

               
 

10 9 584 585 329 334 238 236 

4.        
 

1,315 1,326 18,188 24,966 10,352 12,324 9,009 13,574 

  
     

     
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

         
1.  

 
54 72 101 102 81 85 27 30 

 



201รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

10.9                  
 

  31  2555  2554 
  

( .)   
 

   ( : ) 
    
    
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 2,440 1,930 - - 2,440 1,930 
 5 3 4 2 1 1 

 168 303 168 303 - - 

 2,613 2,236 172 305 2,441 1,931 

 
 .  

10.10 /  

   31  2555   2554  
                 

 ( )  
( : ) 

 2555 2554 
 90   19,254 12,846 

 91 - 365  249 363 
 1  64 66 

 233 205 
 19,800 13,480 

 757 792 

10.11  31  2554      
( )  1,000  

 (MLR)   2555     
  



202           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

11.  
  ( : ) 
  
 2555 
    
          
          

 4,049 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 1,098 26,900 
( )                
 836 754 (336) (2,670) 4,226 82 2,892 (6) 2,886 

 - - - - 453 - 453 10 463 
 - - - - (1,910) - (1,910) (55) (1,965) 

 - - (2) (2,445) (541) - (2,988) (117) (3,105) 
 - - - - (636) - (636) - (636) 

 4,885 1,475 3,559 2,394 10,801 499 23,613 930 24,543 

  ( : ) 
  
 2554 
    
          
          

 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 
             

  
  - - - - - - - 542 542 

 - - - - - - - (1,022) (1,022) 
( )                
 1,870 (1,528) 988 (575) 1,586 (290) 2,051 92 2,143 

 - - - 253 161 - 414 10 424 
 - - (20) (452) (936) - (1,408) (75) (1,483) 

 - - (142) - (1,057) - (1,199) - (1,199) 
 4,049 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 1,098 26,900 

 

 



203รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 ( : ) 
  
 2555 
        
        

 10 - - - 249 - 259 
 (10) - - - (26) - (36) 

 - - - - 2 - 2 
 - - - - (1) - (1) 

 - - - - (10) - (10) 
 - - - - 214 - 214 

( : ) 
  
 2554 
        
        

 10 - 1 4 350 140 505 
 - - (1) (4) (21) (140) (166) 

 - - - - 5 - 5 
 - - - - (3) - (3) 

 - - - - (82) - (82) 
 10 - - - 249 - 259 

12.  
    ( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 386 464 - - 
 (2) (35) - - 

 (36) (43) - - 
 348 386 - - 

 

 



204           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

13.  

  31  2555  2554  
( )   

( : ) 
  
 2555 

 
   

 

   
  
  

      
   

 39,223 671,689 - - 199 711,111 
 - 28,575 - - 94 28,669 

 - 5,312 - - 7 5,319 
 - 4,543 - - 6 4,549 

 - 23,781 278 756 354 25,169 
 39,223 733,900 278 756 660 774,817 

 
( : ) 

  
 2554 

 
   

 

   
  
  

      
   

 39,364 542,595 - - 162 582,121 
 - 40,463 - - 109 40,572 

 - 7,151 - - 5 7,156 
 - 11,775 - - 4 11,779 

 - 20,405 523 761 341 22,030 
 39,364 622,389 523 761 621 663,658 

 



205รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
 2555 

 
   

 

  
  
  

      
   

 - 3 - - - 3 
 - 2 - - 1 3 

 - 1 - - - 1 
 - 5 - - - 5 

 - 300 149 464 83 996 
 - 311 149 464 84 1,008 

 ( : ) 
  
 2554 

 
   

 

  
  
  

      
   

 - 1,005 - - - 1,005 
 - - - - 1 1 

 - 4 - - 1 5 
 - - - - - - 

 - 337 198 412 83 1,030 
 - 1,346 198 412 85 2,041 

 

 
 
 
 



206           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

14.  
( : ) 

  
  31  2555  

    
        

  
      

      
  7,781 743 (2,163) 875 7,236 
  1,741 14 (42) (875) 838 

 367 4,778 (4,469) - 676 
      

      
      

  1,271 20 (566) 780 1,505 
  1,049 - (146) (780) 123 

      
  116 233 (49) - 300 

 12,325 5,788 (7,435) - 10,678 
:  (765) (518) 520 - (763) 

 -  11,560 5,270 (6,915) - 9,915 
 ( : ) 

  
  31  2554 

  

  
 
 

/
  

       
  

       
       

  9,238 - 178 (1,208) (427) 7,781 
  1,532 - 17 (235) 427 1,741 

 292 4 3,187 (3,116) - 367 
       

       
       

  1,313 - 116 (80) (78) 1,271 
  1,138 - 37 (204) 78 1,049 

       
  168 - (52) - - 116 

 13,681 4 3,483 (4,843) - 12,325 
:  (825) - (172) 232 - (765) 

 -  12,856 4 3,311 (4,611) - 11,560 



207รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
  31  2555 

    
         

  
      

      
 1,336 6 (161) 370 1,551 

 468 - (34) (370) 64 
 2 1 (1) - 2 

      
      

      
 62 - (43) 347 366 

 420 - (45) (347) 28 
       

       
 30 35 (21) 76 120 

 101 - (25) (76) - 
 2,419 42 (330) - 2,131 

:  (412) (79) 27 - (464) 
 -  2,007 (37) (303) - 1,667 

 ( : ) 
  
  31  2554 

    
         

  
      

      
   1,672 13 (86) (263) 1,336 
  236 - (31) 263 468 

 3 2 (3) - 2 
      

      
      

 136 - - (74) 62 
 363 26 (43) 74 420 

       
       

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

 2,540 72 (193) - 2,419 
:  (484) (17) 89 - (412) 

 -  2,056 55 (104) - 2,007 



208           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

15.   
( : ) 

  
  31   2555 
       
       
       

        
31  2554 4,708 2,786 5,204 265 146 13,109 

 - - 478 12 167 657 
/  (189) (40) (35) (56) (197) (517) 

31  2555 4,519 2,746 5,647 221 116 13,249 
        

31  2554 - 437 3,572 190 - 4,199 
/  - 3 (204) (53) - (254) 

 - 143 686 31 - 860 
31  2555 - 583 4,054 168 - 4,805 

       
31  2554 68 26 1 - - 95 

 - - 5 - - 5 
31  2555 68 26 6 - - 100 

        
31  2555 4,451 2,137 1,587 53 116 8,344 

    860 

 
 
 
 



209รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
  31   2554 
       
       
       

        
31  2553 4,664 2,783 4,488 277 135 12,347 

 12 44 19 14 - 89 
 - - (29) (2) - (31) 

 32 5 433 11 327 808 
/  - (46) 293 (35) (316) (104) 

31  2554 4,708 2,786 5,204 265 146 13,109 
        

31  2553 - 251 2,820 164 - 3,235 
 - 7 13 7 - 27 

 - - (17) (2) - (19) 
/  - (42) (6) (25) - (73) 

 - 221 762 46 - 1,029 
31  2554 - 437 3,572 190 - 4,199 

       
31  2553 - - 1 - - 1 

 - - (1) - - (1) 
 68 26 1 - - 95 

31  2554 68 26 1 - - 95 
        

31  2554 4,640 2,323 1,631 75 146 8,815 
    1,029 

 
 



210           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
  
  31  2555 
       
       
      

        
31  2554 3  62 82 28 - 175 

 - - 1 3 4 8 
/  - - (26) (5) - (31) 

31  2555 3 62 57 26 4 152 
        

31  2554 - 31 75 14 - 120 
/  - - (26) (5) - (31) 

 - 3 3 5 - 11 
31  2555 - 34 52 14 - 100 

        
31  2555 3 28 5 12 4 52 

    11 

( : ) 
  
  31  2554 
       
       
      

        
31  2553 15 128 80 29 1 253 

 - - 2 - - 2 
/   (12)  (66) -  (1)  (1)  (80) 

31  2554 3  62 82 28 - 175 
        

31  2553 - 47 71 11 - 129 
/  -  (21)  (1)  (2) -  (24) 

 - 5 5 5 - 15 
31  2554 - 31 75 14 - 120 

        
31  2554 3 31 7 14 -  55 

    15 



211รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  31  2555            
 34   

 
 1,937  ( : 12  

 46  )  

16.   
  ( : ) 

  31  2555 

   
       
       

       
         

       
31  2554 4,100 1,511 7 180 5,798 8 

 - 131 - 229 360 - 
/  - 134 - (134) - - 

 - (81) - - (81) - 
31  2555 4,100 1,695 7 275 6,077 8 

       
31  2554 602 455 7 - 1,064 8 

 - (34) - - (34) - 
 539 154 - - 693 - 

31  2555 1,141 575 7 - 1,723 8 
       

31  2554 - 25 - - 25 - 
 - 35 - - 35 - 

31  2555 - 60 - - 60 - 
       

31  2555 2,959 1,060 - 275 4,294 - 

 8  0 - 10  - -  0 - 2  

   693 - 

 



212           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

   ( : ) 
  31  2554 

   
       
       

       
         

       
31  2553 4,100 964 7 163 5,234 8 

  - 6 - 6 12 - 
 - (23) - - (23) - 

 - 342 - 233 575 - 
/  - 222 - (222) - - 

31  2554  4,100 1,511 7 180 5,798 8 
       

31  2553 137 286 6 - 429 8 
 - 4 - - 4 - 

 - (5) - - (5) - 
 465 170 1 - 636 - 

31  2554 602 455 7 - 1,064 8 
       

31  2553 - - - - - - 
 - 27 - - 27 - 

 - (2) - - (2) - 
31  2554 - 25 - - 25 - 

       
31  2554 3,498 1,031 - 180 4,709 - 

  636 - 

    31  2555 
  51  

( : 8 )  



213รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

17.   

  31  2555  2554  
( : ) 

18.   
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 496 439 - - 
 1,531 876 98 101 

 2,301 57 - - 
 -  226 201 1 1 

 302 269 6 4 
 256 191 - - 

 944 25 - - 
 340 413 13 29 

 1,076 1,048 29 13 
 102 357 - - 

 455 537 - - 
 347 255 6 5 

   1,401 1,498 13 14 
 9,777 6,166 166 167 

:  (435) (404) (83) (84) 
 -  9,342 5,762 83 83 

 

 2555 2554 
   15,784 15,784 

 (1,525) (1,803) 
   14,259 13,981 



214           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

19.  

19.1  
   ( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 8,504 7,117 - - 
 239,104 169,051 - - 

 - 61 - - 
 2 2 - - 

     
-   6   115,133 52,172 - - 
-  6  1  202,747 133,546 - - 
-  1  127,931 73,916 - - 

 693,421 435,865 - - 

19.2   
  ( : ) 
  
 2555 2554 
       

 693,128 1 693,129 435,621 1 435,622 
 121 21 142 84 20 104 

  131 19 150 22 117 139 
 693,380 41 693,421 435,727 138 435,865 

 



215รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

20.  ( ) 
( : ) 

  
 2555 2554 

       
        

 
 2 6,869 6,871 - 3,065 3,065 

 1,121 23,311 24,432 700 10,033 10,733 
 192 13,722 13,914 3,100 7,234 10,334 

 10,534 16,427 26,961 17,016 9,704 26,720 
 11,849 60,329 72,178 20,816 30,036 50,852 

       
 54 14,336 14,390 3 8,599 8,602 

 486 723 1,209 241 456 697 
 540 15,059 15,599 244 9,055 9,299 

  12,389 75,388 87,777 21,060 39,091 60,151 

   31  2555 
 1,754  ((i)  174  

 36    
 (ii)  800   3  

   (iii)  280  
 3   MLR   (iv) 
 500   

  )  
  

 (2554:  1,054 ) 



216           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

21.  

31 2555 2554 

 

( : ) 

    

  ( 31  2555)  2555 2554 2555 2554 

( - ) 3.35 - 4.90 2556 - 2565 14,995 12,000 15,000 12,000 

(  - ) 3.45 - 5.50 2556 - 2559 11,072 - - - 

1 ( ) 

8.50  3,494 3,494 - - 

2 ( ) 

5.25 2562 

2567 

4,999 4,996 - - 

2 ( - ) 

4.70 - 6.00 2558 - 2565 33,773 22,997 - - 

( ) 4.70 2565 1,742 - - - 

 2.85 - 3.03 2556 13,235 - - - 

 0.00  41 56 - - 

 1.00 - 3.85 2556 4,889 217,999 - - 

 0.50 - 4.25  1,168 942 - - 

 

0.50  2556 - 2560 98 169 - - 

   89,506 262,653 15,000 12,000 

( )  12 2552 

9,000,000 1,000 

2557 4.90  

( )  22 2553 

3,000,000 1,000 

2556 3.35  

( )   21 2555 

3,000,000 1,000 

2565 4.60   6  



217รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( ) 27 2555 

2,072,100 1,000 

2556 3.45 

 

( ) 27 2555 

6,000,000 

1,000 2 4.90 

2557 1.5 5.20 

2558 2.5 5.50 

2559   

 

( ) 1 2555 

3,000,000 1,000 

2559 5.00  

 

 

( )  22 2553 

(Hybrid Tier 1) 

7,130,000 1,000 

2 

6 6.00 6 

3,636  



218           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( )  24 2552 

5,000,000 1,000 3.5 

2562 1 5 5.25 

6 10 5.50 1.5 

2567 1 5 5.25 

6 10 6.00 11 

15 6.50 

/  

( )  9 2551 

5,000,000 1,000 

2558 1  3 

5.10 4 7 6.00 

 

( )  3 2552 

2,000,000 1,000 

2562 1 

3 5.25 4 7 5.75 

8 10 6.50  

 

( )  2 2553 

6,000,000 1,000 

2563 1 

5 5.00 6 10 5.50 

 



219รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( )  20  2554   
10,000,000   1,000  

 2562  2559  6.00  
 6.50   

 (
 

 . )  

( )  20  2555   
   8,497,000   1,000  

 2565  4.70  
 

 

( )    19  2555    
  4,018,500   1,000  

 2565  4.70  
 

  2,276  
 2  

22.  
( : ) 

  
  31  2555 

 
          

 
   
 

         

  
 

.     
  1  2555 95 1,970 269 383 427 3,144 

 101 67 32 - 133 333 
 - (94) - - (4) (98) 
 - - (79) - - (79) 

  31  2555 196 1,943 222 383 556 3,300 

 



220           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
  
  31  2554 

 
          

 
   
 

         

  
 

.     
  1  2554 99 2,333 285 383 393 3,493 

 - 3 - - - 3 
 1 364 39 - 91 495 

 (1) (3) - - - (4) 
 - (388) - - (57) (445) 
 (4) (339) (55) - - (398) 

  31  2554 95 1,970 269 383 427 3,144 

( : ) 
  
  31  2555 

 
     

       

    
 

.  
  1  2555 9 18 183 210 

 - 5 - 5 
  31  2555 9 23 183 215 

( : ) 
  
  31  2554 

 
     

 
      
 

    
 

.  
  1  2554 9 15 183 207 

 - 7 - 7 
 - (1) - (1) 
 - (3) - (3) 

  31  2554 9 18 183 210 

  



221รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 

 

  ( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 1,947 1,994 18 15 
 - 3 - - 

 - (3) - - 
  173 153 3 2 

 108 81 1 1 
 (1) (79) - (1) 

( )
 (236) (42) 1 1 

 (68) (160) - - 
 1,923 1,947 23 18 

 
 

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 173 153 3 2 
 108 81 1 1 

 (68) (160) - - 
( )

 
  

  
-  (215) (42) (2) 1 
-  (21) - 3 - 

 (23) 32 5 4 

  



222           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 

 ( ) 

   

 2555 2554 2555 2554 

 3.70 - 4.42 4.07 - 4.70 4.38 4.09 

 5.50 - 7.35 6.00 - 6.50 5.50 6.00 

 0.00 -  47.76 0.00 - 42.11 0.00 - 19.02 0.85 - 21.51 

23. /  
( : ) 

   

 2555 2554 2555 2554 

 34,291 29,831 - - 

 1,975 3,441 - - 

 3,116 2,659 - - 

 250 223 - - 

/  39,632 36,154 - - 

 - 2554 

            

 

 



223รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

24.  
( : ) 

   

 2555 2554 2555 2554 

 1,676 1,586 87 44 

 516 546 34 39 

 434 328 - - 

 716 330 - - 

 1,222 2,480 - - 

 5,092 3,924 31 37 

 126 306 - - 

 3,535 2,783 36 28 

 13,317 12,283 188 148 

25.  /  

 31  2555 

30 31  2555 

13,306 1 1 

 

 31 2554 55,324,300  387.5 

( ) 3 

(15 2555) 

 (55,324,300     

10 ) 553,243,000 

19 2555 

13,331,540,030 12,778,297,030 

166 

 

  



224           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

26 2555 

3,400  127,781,636 

10 

11 2555 10 2556 31  2555 

 

26.  
( : ) 

   

 2555 2554 2555 2554 

  776 776 - - 

  226 226 - - 

 ( )      

     

     

 464 195 9 - 

 692 576 358 301 

                                          10 15 - - 

 1,166 786 367 301 

     

     

 (20) (128) - - 

 - (7) - - 

( )                     (38) (71) - - 

 (58) (206) - - 

  1,108 580 367 301 

 16 (19) - - 

 2,126 1,563 367 301 

 



225รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

27.  

 116  . . 2535 
 5 

 ( )  10 
 

  31  2555  2555  75.7   
 (2554: 81.8 ) 

28.  

   
  

    
 

 .                    

 (Full Consolidation)  . 

 
   

 31  2555  website  www.thanachart.co.th  2556 
    30  2555  website 

 2555 



226           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

29.  

 31  2555  2554  

   
     

 
    

 2555   

 2555           
24  2555 

639 0.50 

                  
 2554 

    
 5  2555 

894 
 

0.70 
 

 1,533 1.20 
    

 2554   

 2554           
26  2554 

639 0.50 

                  
 2553 

    
 8  2554 

  894 
 

0.70 
 

 1,533 1.20 

30.  

  31  2555  2554  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 2,348 1,899 16 2 
 491 86 - 3 

 4,503 4,319 384 350 
 21,502 20,942 48 76 

 21,155 17,012 - 2 
 49,999 44,258 448 433 

 



227รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

31.   

  31  2555  2554  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 14,531 8,969 - - 
 1,561 1,127 - - 

 203 1,955 - - 
                      

 2,792 - - - 
     

-  2,124 1,852 - - 
-  876 609 559 611 
-   3,664 5,428 - - 

 14 3 2 2 
 25,765 19,943 561 613 

32.  

  31  2555  2554  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

     
   331 271 - - 

/                    
 1,216 1,168 - - 

 1,084 911 3 10 
 763 584 - - 

 710 746 - - 
 334 224 - - 

  1,282 1,122 16 1 
 5,720 5,026 19 11 

 (1,490) (1,306) (1) (5) 
 4,230 3,720 18 6 



228           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

33.  

  31  2555 
 2554  

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

                     
 585 875 - - 

                     
 2 1 - - 

 65 17 - - 
 (2) (5) - - 

  13 3 - - 
 663 891 - - 

34.  

  31  2555  2554  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 ( )      
  489 214 33 37 
  33 90 28 6 
     
           . - (1) - - 
  276 397 - - 

 (      
) - 33 - - 

/ /  
     45 71 32 34 

 
( ) 9 (37) 42 - 

 - 372 - - 
 - - 9 6 

 852 1,139 144 83 



229รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 2554 
 8,439   

 
  

   329  
  

2,000    
43    

35.   

 (
)  90  

 
 31  ( : 15 

)  

36.   

  31  2555  2554 
 

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 
     

     26 30 - - 
    ( ) 2,886 2,143 (36) (166) 

 
       (36) (40) - - 

 5 - - - 
 ( ) 15 (35) - - 

         
( ) 4 (21) 3 (10) 

 ( ) 2,900 2,077 (33) (176) 

 



230           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

37.  

    
 

 2555  2554 
/

                

38.  

  31  2555  2554 
 

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

     
     

 ( )  1,452 (42) 99 48 
 - (43) - - 

           
 (489) (214) (33) (37) 

 963 (299) 66 11 
  45 - - - 

 ( ) 1,008 (299) 66 11 

39.  

                   
( ) 

 



231รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  (
) 

 
     

  
  31  
    
    
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
       
 

 5,481,536 5,002,433 1,277,817 1,277,815 4.29 3.91 
       

       
  - - 13 15   

       
       

  5,481,536 5,002,433 1,277,830 1,277,830 4.29 3.91 

 
  
  31  
    
    
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
       
 

 2,891,693 1,635,133 1,277,817 1,277,815 2.26 1.28 
       

       
  - - 13 15   

       
       

  2,891,693 1,635,133 1,277,830 1,277,830 2.26 1.28 

 



232           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

40.  

 
 . . 2530           

 3 - 10  
    

 2555  424             
( : 5 ) (2554: 453    5  

) 

41.  

  

  
( : ) 

  31   
    
 2555 2554 2555 2554 (  2555) 

      
      

 - - 33,393 17,512  
 - - 50 158  

    
 (2554:  34 )  

- - - 100  

  
 (2555:  9  
    2554:  6 ) 

- - 34 31  

 - - 27 72   
 (MLR)  

 - - 16 2  0.75 - 3.00  
           

 
- - 311 299  5.00 - 5.25  

   8.50 - 8.60  
 - - 2,594 1,406  

 - - 134 172  
 - - - 2  

 - - 2 2  
 - - 16 30  



233รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  31   
    
 2555 2554 2555 2554 (  2555) 

  ( )     
       

 - 80 - -  
 270 384 - -  

 1 369 - -  3.00 - 4.05  
 - - 99 94  

 - 7 - -  
 78 82 - -  0.75 - 5.25   

/             
 

- 1 - -  

 84 57 25 32  
 - - 156 156  

      
 75 1,139 - -  
 1,946 562 - -  

 
  (2555:  7 ) 

34 - - - 
 

/  
  (2555:  5  
  2554:  114 ) 

523,737 443,694 - -  

 319 659 - -  2.40 - 8.00  
 52 57 29 24  

/                 
 

42 4 - -  

 13 40 1 -  
  413 431 - 1  0.285 - 8.60  

 - 1 - -  
 63 65 26 27  

    
 163 146 6 3  

 851 1,113 - -  

 



234           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

  31  2554               
  ( )  9,062   

 3,083      
  

  2555 
 983   

  630  
 

 31  2555 
 2554     

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

      
 ( ) - - 805 189 

 - - 377 1,000 
 ( ) - - - 1 

 - - 1 39 
      

 - 7,513 - - 
 259 292 - - 

  1,422 2,335 - - 
      

 ( ) 395 1,296 - 8 
 9,590 17,889 - - 

 1,259 1,166 - - 
 ( ) 10,788 7,581 - - 

  4,123 7,527 - 46 

 

 

 



235รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  31  2555  2554   
 

( : ) 
  
 2555 

    

  
 - 

 
   

      
 
 

          
.  - - - 34 1,041 - 1,200 18 - 

          
.   - - 459 1 1 - - - 29 
.  - - 2,744 - 349 - - 2 487 

.  - - 829 - 36 - - - 5 
 57 - - 39 - 11,615 3,494 100 1,971 

.  - - 711 - 69 - - - - 

.  - - 4,138 - 11 - - - - 
 - - 1,046 177 941 165 400 35 291 

 57 - 9,927 251 2,448 11,780 5,094 155 2,783 

 ( : ) 
  
 2554 

    

  
 - 

 
    

       
          

.  - - - 10 93 - 1,500 20 - 
.  - - - - 26 - 100 - - 

          
.   - - 591 1 - - - - - 
.  - - 1,993 - 195 - 150 1 10 

.  - - 796 - 9 - - - - 
 1,123 - - 25 - 7,933 3,494 102 2,580 

.  - - 577 - 15 - - - 76 

.  - 582 3,533 - 7 - - - - 
.  - - 2,471 - - - - - 3 

 - - 1,325 194 744 35 932 318 306 
 1,123 582 11,286 230 1,089 7,968 6,176 441 2,975 



236           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
 

2555 
  

 
 - 

 
   

    

 

   
 

.  4,842 3,637 - 81 - - 5 20 - 

.  - - - - - - - 5 - 
.    - - - 1 - - - - - 

.   - - - - - - - 16 - 
        

.  - - - 4 - - - - - 
4,842 3,637 - 86 - - 5 41 - 

 ( : ) 
 

2554 
  

 
 - 

 
    

    

 

   
          

.  68 3,643 - 86 - - - 19 - 
.    - - 1,000 1 - - - - - 
.  - - - 3 - - - 5 - 

.  - - - 1 - - - - - 

.   - - - - - - - 17 - 
          

.  - - - 1 - - - 9 - 
68 3,643 1,000 92 - - - 50 - 



237รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  31  2555  2554  
 10.11 

  31  2555  
/  

1,277  ( : 535 ) (2554: 1,172    
469  ) 

  31  2555  2554 
 

 
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 68 49 - - 
 696 535 - - 

 2555  2554 
 

 

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

 625 680 81 80 
 16 12 2 2 

 - 26 - - 
 641 718 83 82 

 



238           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

42.  

42.1  

    31  2555  2554 
  

( : ) 
  
 2555 
     
     

 1,089,902 13,991 (79,981) 1,023,912 
 ( ) 81,709 13,144 (22,875) 71,978 

 153,940 786 (4,077) 150,649 
 46,587 - (44,792) 1,795 

 737,976 - (6,464) 731,512 
 701,282 - (7,861) 693,421 

 ( ) 94,914 13,910 (21,047) 87,777 
 93,559 - (4,053) 89,506 

( : ) 
  
 2554 
     
     

 1,032,972 15,245 (153,060) 895,157 
 ( ) 106,848 8,066 (51,682) 63,232 

 153,026 7,132 (7,647) 152,511 
 74,150 - (72,477) 1,673 

 630,228 - (19,430) 610,798 
 471,618 - (35,753) 435,865 

 ( ) 78,910 15,010 (33,769) 60,151 
 271,446 - (8,793) 262,653   



239รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
 2555 
     
     

 51,108 147 (1,256) 49,999 
 (26,915) (88) 1,238 (25,765) 

 24,193 59 (18) 24,234 
  6,120 - (1,890) 4,230 

/  2,085 - 1,790 3,875 
  12,216 12 (6,875) 5,353 

   (23,318) - 740 (22,578) 
  (2,797) - (103) (2,900) 

 (2,527) - 64 (2,463) 
 15,972 71 (6,292) 9,751 

( : ) 
  
 2554 
     
     

 45,552 218 (1,512) 44,258 
 (21,185) (37) 1,279 (19,943) 

 24,367 181 (233) 24,315 
  4,963 (4) (1,239) 3,720 

/  896 - 1,231 2,127 
   14,818 39 (10,094) 4,763 

   (22,155) - 1,215 (20,940) 
  (2,086) - 9 (2,077) 

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

   31  2555  2554    
 



240           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

42.2   

 6  (1)  (2)  (3) 
 (4)  (5)   (6)  

  
( : ) 

  31  2555 

  
  

   

     

 
 

  
    
  

 448 46,331 916 215 1,435 187 1,636 (1,169) 49,999 
 (561) (25,372) (281) (24) - - (678) 1,151 (25,765) 

 (113) 20,959 635 191 1,435 187 958 (18) 24,234 

  18 4,078 13 1,675 (13) (6) 355 (1,890) 4,230 
/

 - - - - 834 1,251 - 1,790 3,875 
  3,243 6,824 868 65 781 93 354 (6,875) 5,353 

 (289) (19,908) (288) (1,178) (468) (676) (511) 740 (22,578) 
 

 33 (4,680) 1,871 21 - - (42) (103) (2,900) 
 - (469) (726) (175) (664) (272) (221) 64 (2,463) 

 2,892 6,804 2,373 599 1,905 577 893 (6,292) 9,751 

( : ) 
  31  2554 

  
  

   

     

 
 

  
    
  

 433 43,065 468 194 1,143 122 308 (1,475) 44,258 
 (613) (20,279) (157) (17) - - (119) 1,242 (19,943) 

 (180) 22,786 311 177 1,143 122 189 (233) 24,315 

  6 3,240 6 1,526 (16) (5) 202 (1,239) 3,720 
/ 

      - - - - (317) 1,213 - 1,231 2,127 
  1,966 11,388 372 191 501 44 395 (10,094) 4,763 

 (332) (18,898) (189) (1,251) (467) (636) (382) 1,215 (20,940) 
 

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

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



241รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
   31  2555 

     

     

   
   
  

 
  4,852 65,964 221 445 5,023 1,889 2,550 (8,966) 71,978 

 6,724 106,924 998 281 34,844 4,427 528 (4,077) 150,649 
 

     31,573 13,754 - 824 - 375 61 (44,792) 1,795 
       

  97 708,641 7,207 2,472 158 3 19,398 (6,464) 731,512 
  52 7,927 1 52 127 106 63 16 8,344 

 1,833 47,797 5,133 3,212 859 2,208 380 (1,788) 59,634 
 45,131 951,007 13,560 7,286 41,011 9,008 22,980 (66,071) 1,023,912 

( : ) 
   31  2554 

     

     

   
   
  

 
  76 97,346 962 376 359 233 411 (36,531) 63,232 

 5,657 114,541 1,655 223 32,814 4,776 492 (7,647) 152,511 

 31,598 40,842 - 667 678 303 62 (72,477) 1,673 
      

  1,087 604,770 9,226 1,953 99 - 13,093 (19,430) 610,798 
  55 8,365 1 54 155 106 62 17 8,815 

 2,170 46,572 5,992 966 798 3,290 181 (1,841) 58,128 
 40,643 912,436 17,836 4,239 34,903 8,708 14,301 (137,909) 895,157 

 



242           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

43.  

   31  2555  2554  
  

( : ) 
   
 2555 2554 2555 2554 

     
 8,329 7,448 - - 

 5,985 - - - 
 22 20 - - 

     
                 

 870 969 - - 

                
 650 1,483 112 102 

 15,856 9,920 112 102 

44.  

  31  2555  2554  

44.1  
( : ) 

   
 2555 2554 2555 2554 

 554 386 - - 
 885 1,105 - - 

 3,183 3,856 - - 
      

 28,249 28,549 - - 
  25,965 21,405 1 1 

 58,836 55,301 1 1 



243รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

 

7 

44.2 2544 - 2546 

( .) 3,409 

. 5 10 

1 2544 20 

20 

.  . 

. 

31 2555 

383 ( : 

183 )  

  

44.3 31 2555                 

 

 

 ( : ) 

   

    

2556 1,831 13 6 

2557 1,486 13 5 

2558  3,650 9 5 

  

 



244           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

44.4   ( ) 
   

( ) 

(“ ”)  1 2545 

 

(“ . ”) 

(“ . ”) 

. / . 

1 2554 

            

/

31 2555 

 

) .  93  

“ . ” 

. 

/  . 

 

 31 2555 (i)                

 10    

(ii) 83 

. 

 

) (

) .  

 



245รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

31 2555 . 136 

 (i)  7 

“ ”                   

(ii) 129 

( ) 

199 . 

 

)   

 11,636 

45 

)  

) ) ) )  31 2555  

  707 

) 2 9,965  

.

/  



246           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

44.5  

   
 2554 

  
    

  
 3 

   
  

 

45.  

   31  2555 
 24,885  ( : 622 ) 

   

    

  
11,636  

 
 (   

9,586   .  
 

)  
8,594   202   

   

 
 

 
                

   



247รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

46.  

    31  2555  
 40   ( : 1 

) 

47.  

     
 

47.1  

                       

   
 

     

                   
   

 

47.2  

  
 

  
 

  
/  



248           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

)  

   
  

  

 
 

 

/    31  2555                       
2554   

( : ) 
  
 2555 

  
         

   
      

 - - 15,181 15,181 
 24,656 37,737 9,544 71,937 

 - - 2,177 2,177 
 1,543 135,578 12,080 149,201 

 - - 1,795 1,795 
 (1) 330,013 425,028 407 755,448 

 - - 2,103 2,103 
 -  - - 944 944 

     
 244,587 441,899 6,935 693,421 

  7,791 77,753 2,233 87,777 
 - - 4,989 4,989 

 - - 1,206 1,206 
 4 89,461 41 89,506 

 - - 2,872 2,872 
 -  - - 126 126 

(1)  
 



249รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
 2554 

  
         

   
      

 - - 16,006 16,006 
 23,022 32,178 8,146 63,346 

 - - 1,536 1,536 
 1,658 138,044 12,291 151,993 

 - - 1,673 1,673 
 (1) 315,064 321,952 248 637,264 

 - - 858 858 
 -   - - 25 25 

     
 174,373 255,804 5,688 435,865 

  7,420 51,274 1,457 60,151 
 - - 2,131 2,131 

 - - 2,886 2,886 
 - 262,653 - 262,653 

 - - 851 851 
 -  - - 306 306 

(1)
 

( : ) 
  
 2555 

  
         

   
      

 123 4,700 18 4,841 
 888 5,363 239 6,490 

 - - 31,589 31,589 
 (1) 104 197 10 311 

     
 - 15,000 - 15,000 

(1)  
 



250           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
  
 2554 

  
        

   
      

 57 - 19 76 
 929 4,183 427 5,539 

 - - 31,614 31,614 
 (1) 1,110 214 13 1,337 

 - - 1 1 
     

 - 12,000 - 12,000 

(1)  
 

  (           
)  

( : ) 
  
 2555 
    

 
        

 
0 - 3  

 
3 - 12

 1 - 5   5   
      

 
        

        
             

 - 30,232 3,045 4,460 - 37,737 2.29 - 3.92 
 - 9,550 33,615 68,572 23,841 135,578 3.50 - 3.57 

 (         
 ) 6,004 21,258 11,169 264,364 122,233 425,028 7.81 - 8.92 

        
 71 263,795 170,498 7,535 - 441,899 3.23 

 
  3,145 61,062 5,117 8,429 - 77,753 2.23 - 3.77 

 1 15,218 12,140 46,586 15,516 89,461 4.53 - 4.82 

 



251รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
 

2554
 

0 - 3 3 - 12  
 1 - 5  5  

 
   

              
 - 29,523 2,655 - - 32,178 1.27 - 2.49

 - 16,909 46,452 57,902 16,781 138,044 3.19 - 5.01
 (   

) 3,845 22,242 15,442 212,310 68,113 321,952 8.10 - 9.82
 

 89 169,398 77,913 8,404 - 255,804 3.12
              

 13,458 32,220 5,379 217 - 51,274 2.16
 999 133,517 99,416 28,700 21 262,653 3.99 - 4.75

( : ) 
 

2555
  

0 - 3 3 - 12   
 1 - 5  5  

  
  

   
                                           - 4,700 - - - 4,700 2.93

 - 4,716 - 646 1 5,363 6.83
 196 - 1 - - 197 9.08

 
 - 3,000 - 9,000 3,000 15,000 4.53

 ( : ) 
 

2554
  

0 - 3 3 - 12   
 1 - 5  5  

  
   

 - 520 3,636 27 - 4,183 7.90
 214 - - - - 214 8.67

 
 - - - 12,000 - 12,000 4.51



252           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 /             

 31  2555  2554  
( : ) 

  
  31  
 2555 2554 

       
   ( )   ( ) 

       
 63,042 2,348 3.72 65,322 1,899 2.91 

 15,430 491 3.18 5,773 86 1.49 
 120,476 4,503 3.74 136,917 4,319 3.15 

/     
 660,293 42,657 6.46 668,147 37,954 5.72 

       
 555,334 17,525 3.16 447,692 10,924 2.44 

  68,237 1,561 2.29 56,784 1,129 1.99 
 157,913 6,678 4.23 224,707 7,890 3.51 

( : ) 
  
  31  
 2555 2554 

       
   ( )   ( ) 

       
 793 16 2.06 138 2 1.36 

 1 - 4.58 48 3 5.38 
 6,908         384 5.55 6,063 350 5.77 

/     
 382 48 12.57 1,038 78 7.57 

       
  - - - 1 - 1.52 

 12,462 561 4.48 13,269 613 4.60 

 



253รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

)   

   
  

  

  
 

  .
 

   31  2555  2554  
( : ) 

  
 2555 

       
      

 520 350 62 2 228 
 15,929 50 77 4 236 

 10,187 608 1,312 - 38 
 22,952 167 494 - 74 

  204 - 6 - - 
 49,792 1,175 1,951 6 576 

 142 36 - - 113 
 15,340 - - - - 

 15,482 36 - - 113 
 34,310 1,139 1,951 6 463 

      
 314 23 159 - 7 

 2,638 129 355 - 13 
  814 47 5 - 16 

 



254           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
  
 2554 

        
 

      
 

 
 618 396 292 - 1 382 

 14,987 119 128 - 6 492 
 5 - - - - - 

 11,192 599 3,036 549 12,327 38 
 13,186 234 486 - - 101 

  458 1 17 - 49 - 
 40,446 1,349 3,959 549 12,383 1,013 

 104 21 1 - - 117 
 8,602 - - - - - 

 13 - - - - - 
 8,719 21 1 - - 117 

 31,727 1,328 3,958 549 12,383 896 
 

        
 

  368 34 118 - - 5 
 3,296 100 401 - - 22 

  984 48 1 - - 27 

  
 

 ( )  
( : ) 

  
 2555 

       
       

     -   39,587 245 375 - 222 
     -   63,801 817 978 8 679 

      
     -   487 - - - - 
     -   9,830 608 1,312 - - 

      
     -   6,818 - - - - 
     -   6,818 - - - - 



255รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
 2554 

        
        

     -   32,441 1,002 386 - - 552 
     -   52,246 1,757 1,509 - 10,828 1,467 

       
     -   1,347 - - - - - 
     -   11,235 615 2,835 548 1,610 - 

       
     -   1,453 - - - - - 
     -   1,453 - - - - - 

) /  

/   
 

  

     
 (Limit) 

  Position Limit  Loss Limit   (Risk Control Unit) 
 (Front Office)  (Back Office) 

 Limit    
    

 

47.3  

   
  

    

                    
  

  
 



256           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

    31  
2555  2554  

( : ) 
  
 2555 

   1   1    
       

 15,181 - - - 15,181 
  11,818 56,905 3,214 - 71,937 

 - 2,177 - - 2,177 
 1,027 50,497 86,713 10,964 149,201 

 - - - 1,795 1,795 
 (1) 36,651 240,320 478,477 - 755,448 

 - 2,103 - - 2,103 
 -  - 944 - - 944 

       
 247,781 436,861 8,779 - 693,421 

  12,889 66,081 8,807 - 87,777 
 4,989 - - - 4,989 

 - 1,206 - - 1,206 
 46 23,865 62,101 3,494 89,506 

 - 2,872 - - 2,872 
 -  - 126 - - 126 

       
 11 429 114 - 554 

         
 450 435 - - 885 

 258 2,925 - - 3,183 
 43,578 8,179 2,455 2 54,214 

(1)   

 



257รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

( : ) 
  
 2554 

   1   1    
       

 16,006 - - - 16,006 
  8,399 54,827 120 - 63,346 

 - 1,536 - - 1,536 
 1,646 69,596 68,951 11,800 151,993 

 - - - 1,673 1,673 
 (1) 49,578 193,203 394,483 - 637,264 

 - 858 - - 858 
 -  - 25 - - 25 

       
 176,458 249,818 9,589 - 435,865 

  21,081 35,306 3,764 - 60,151 
 2,131 - - - 2,131 

 - 2,886 - - 2,886 
 999 217,446 40,714 3,494 262,653 

 - 851 - - 851 
 -  - 306 - - 306 

       
 1 342 43 - 386 

         
 624 481 - - 1,105 

 86 3,770 - - 3,856 
 41,733 6,138 2,080 3 49,954 

(1)   



258           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
  
 2555 

   1   1    
       

  141 4,700 - - 4,841 
 888 1,080 647 3,875 6,490 

 - - - 31,589 31,589 
(1) 292 1 18 - 311 

       
 - 3,000 12,000 - 15,000 

      
 1 - - - 1 

(1)   

( : ) 
  
 2554 

   1   1    
       

  76 - - - 76 
 929 527 20 4,063 5,539 

 - - - 31,614 31,614 
(1) 1,332 - 5 - 1,337 

 - 1 - - 1 
       

 - - 12,000 - 12,000 
       

 1 - - - 1 
(1)   

 



259รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

47.4   

   
 

  

)  

  
   

    
 

 
    
 

)  

    
   

 
 

   31  2555  2554            
  

 ( : ) 
  
 2555 2554 
     

     
 15,181 15,181 16,006 16,006 

 71,978 71,978 63,232 63,232 
 2,177 2,177 1,536 1,536 

 150,649 151,459 152,511 153,455 
 1,795 1,795 1,673 1,673 
 731,512 731,512 610,798 610,798 

 2,103 2,103 858 858 
 -  944 944 25 25 



260           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

( : ) 
  
 2555 2554 
     

     
 693,421 693,421 435,865 435,865 

 87,777 87,777 60,151 60,151 
 4,989 4,989 2,131 2,131 

 1,206 1,206 2,886 2,886 
 89,506 89,506 262,653 262,653 

 2,872 2,872 851 851 
 -  126 126 306 306 

( : ) 
  
 2555 2554 
     

     
 4,852 4,852 76 76 

 6,724 6,715 5,657 5,646 
 31,573 31,573 31,598 31,598 

 97 97 1,087 1,087 
 - - 1 1 

     
 15,000 15,000 12,000 12,000 

47.5  

 
   

   
   

 
  

 
  

 



261รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  

  31  2555  2554 
 ( ) 

 
 ( : ) 
  
 2555 2554 
  1   1    1   1   

      
-  40,429 - 40,429 34,382 - 34,382 
-  66,282 - 66,282 67,807 - 67,807 

             
 

      

-  - 487 487 824 523 1,347 
-  2,533 9,217 11,750 9,598 7,245 16,843 

       
-  1,000 75,947 76,947 2,692 3,953 6,645 
-  1,000 49,407 50,407 325 2,954 3,279 
-  1,000 49,407 50,407 325 2,954 3,279 
-  1,000 75,947 76,947 2,692 3,953 6,645 

       
-  40 - 40 641 - 641 

       
-  14 - 14 - - - 

48.  

  
31  2554  

  
  ( : ) 
   

     
 44,258 44,419 433 433 

 19,943 20,104 613 613 
 5,026 3,873 11 11 

 1,306 501 5 1 
  1,673 2,841 249 249 

  3,486 3,438 81 81 
 5,625 6,493 111 115 



262           รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

49.  

 18   2556 
 

 0.90   1,150   

50.  

 18  2556






