
การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านการ

บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกหน่วยงาน 

1.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มขนาดของสินเชื่อธุรกิจ	และกระจายการขยายธุรกิจ
สินเชื่อประเภทอื่น	ๆ	เพิ่มมากขึ้น	 

 We intend to grow by doubling the size of Corporate Loan Portfolio while diversifying 

overall assets. 

  

 

2.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเช่าซื้อ		
 We intend to grow by maintaining hire purchase market leader. 

  

 

3.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมให้มีสัดส่วนเทียบเท่ากับ	 
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์		

 We intend to grow by increasing fee-based income proportion. 

  

 

4.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการให้บริการและ	 
งานสนับสนุน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิผลสูงสุด	

 We intend to grow by increasing services and supports productivity. 

   

 

ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 4 ประการ ในการดำเนินธุรกิจปี 2553 

วิสัยทัศน์กลุ่มธนชาต 
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รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม

2552 2551 2550 2549 2548 

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล      22,112  21,413 18,799 16,951 10,935
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   6,892  9,506 9,707 10,042 4,421
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ  15,220  11,907 9,092 6,909 6,514
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย   22,310  11,907 10,646 7,643 5,144
รายได้รวม(1)  37,530  23,814 19,738 14,552 11,658
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย   24,517  15,878 12,813 11,043 7,842
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)(2)   2,849  3,594 2,051 924 (293)
กำไรสุทธิ(3)  5,109  2,768 2,818 1,468 3,104

      
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)(3)  3.99  2.08 2.11 1.10 2.33
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) (ร้อยละ)   1.20  0.77 0.93 0.57 1.50
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) (ร้อยละ)    17.05  10.49 11.55 6.49 14.31
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย(4) (Interest spread) (ร้อยละ)   3.44  3.15 2.82 2.74 3.44
อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม(5)   65.33  66.68 64.92 75.89 67.27
  (Cost to income ratio) (ร้อยละ)
อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม(6) 47.94 55.90 54.67 71.25 62.87  
  หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิต
  (Cost to income ratio net insurance premium income) (ร้อยละ) 

      
เงินให้สินเชื่อ   289,804  279,450 239,237 209,288 162,722
สินทรัพย์รวม  459,965  394,090 321,256 286,229 228,119
เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น   340,799  316,382 254,014 216,987 149,626
หนี้สินรวม   412,558  361,729 288,994 262,798 204,733
ส่วนของผู้ถือหุ้น(3)   33,323  26,592 26,208 22,565 22,639

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท) 

เงินให้สินเชื่อ และเงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

(1) รายได้รวม = รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ + รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
(2) รวมขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
(3) ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(4) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย = อัตราผลตอบแทน - ต้นทุนทางการเงิน 
 อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล/สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 
 (สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย  
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(ล้านบาท) (ร้อยละ)

(ปี)(ปี)

เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุนสุทธิ และเงินให้สินเชื่อ) 
 ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย/หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
 (หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและ
 ตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย และเงินกู้ยืมรวม)
(5) อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม = ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย/รายได้รวม

อัตราส่วนผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2552 2551 2550 2549 2548 

คุณภาพงบดุล 

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น (ร้อยละ)   85.04  88.33 94.18 96.45 108.75
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL-Gross) ต่อเงินให้สินเชื่อ (ร้อยละ)    4.16  4.39 4.69 5.16 6.20
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NPL-Net) ต่อเงินให้สินเชื่อ (ร้อยละ)    1.12  1.42 1.79 2.48 4.39
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ)   86.63  81.10 75.03 65.00 68.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ      
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)  107.36  106.81 112.84 122.47 144.31
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท)   12,046  12,265 11,218 10,800 10,087

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ร้อยละ)    14.01  12.39 12.98 12.20 11.86
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (ร้อยละ)    18.00  13.93 13.32 12.43 12.75
สินทรัพย์เสี่ยง (ล้านบาท)   261,467  240,353 211,178 182,248 171,575

ราคาหุ้น(7) (บาท)     
- ราคาสูงสุด    23.90  18.20 18.80 17.90 16.20
- ราคาต่ำสุด    6.80  4.84 10.60 11.50 11.90
- ราคาปิด   22.10  7.05 14.60 14.00 13.40
มูลค่าตลาด (Market capitalization) (ล้านบาท)   29,462  9,399 19,464 18,664 17,864

- จำนวนเฉลี่ย    1,280  1,333 1,333 1,333 1,333
- ณ สิ้นปี  1,278  1,317 1,333 1,333 1,333
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)   26.08  20.19 19.66 16.93 16.98
เงินปันผลต่อหุ้น(8) (บาท)   0.35  0.90 0.90 0.80 0.80

พนักงาน  9,464  9,638 7,181 6,988 5,529

ความเพียงพอของเงินกองทุน (ตามเกณฑ์ Basel I) 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ 

จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น) 

ข้อมูลอื่น 
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อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) และ 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 

(ปี)

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย(ROAA)

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ROAE)

ROAA 

(ร้อยละ)

ROAE 

(ร้อยละ)
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(6) อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและ
 ประกันชีวิต = (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย - ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิต)/ 
 (รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิต)
(7) กระดานในประเทศ/ราคาหุ้นสูงสุด-ต่ำสุดเป็นราคาระหว่างปี
(8) เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับปี 2552 เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล
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สารจากประธานกรรมการ 

นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

เศรษฐกิจไทยไดผานชวงที่เศรษฐกิจโลกประสบภาวะ

วิกฤตอยางรุนแรงมาเปนเวลา 1 ปเต็ม ในชวงท่ีผานมาการ

ประมาณการดานเศรษฐกิจจึงมีความไมแนนอนสูง และขึ้นอยู

กับสถานการณของเศรษฐกิจโลกอยางมาก โดยเศรษฐกิจไทย

ไตรมาสแรกมีอตัราการเติบโตลดลงถึงรอยละ 7.1 แตจากมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจทั้งระยะส้ันและระยะยาว ทำใหเศรษฐกิจไทย 

ไดปรับตัวดีขึ้น ในไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยชวง 9 เดือนแรกของ 

ป 2552 มีอัตราการเติบโตลดลงเพียงรอยละ 5 และไตรมาสท่ี 4 

เศรษฐกจิมกีารขยายตวัถึงรอยละ 5.8 ซึง่เปนการขยายตวัครัง้แรก

หลังจากเขาสูวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลใหทั้งป 2552 เศรษฐกิจไทย

มีการเติบโตลดลงเพียงรอยละ 2.3 และการผอนคลายกฎเกณฑ

และสงเสริมการดำเนินธุรกิจของทางการ ทำใหเกิดสถาบัน  

การเงินที่มีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 

มากขึ้น ทำใหธนาคารพาณิชยพยายามสรางความแตกตาง  

โดยใชกลยุทธการแขงขันที่ไมใชดานราคา รวมถึงการสราง

พันธมิตรทางกลุมธุรกิจการเงิน 

ภาระหนาที่หลักของทุนธนชาต คือ การกำกับดูแล การ

ดำเนินกิจการของธนาคารธนชาตและบริษัทในเครืออยางใกลชิด

เพ่ือใหกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต สามารถเจริญเติบโตได

อยางม่ันคงและมีผลประกอบการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภาวะ

การแขงขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งดูแลรักษาความรวมมือที่ดี

กับสโกเทียแบงก เพื่อรวมกันกำหนดแนวทางการบริหารธนาคาร

ธนชาตท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากน้ี ทุนธนชาตยังตอง

บรหิารหน้ีสนิและสภาพคลองของบริษทัใหอยูในระดับทีเ่หมาะสม

และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการเจริญเติบโตของธนาคารธนชาต

และบริษัทในเครือ ซึ่งที่ผานมาคณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่

ดวยความรับผิดชอบตอภาระหนาที่หลักนี้โดยตลอด 

ในป 2552 ทีผ่านมา ไดมพีฒันาการท่ีสำคญัหลายอยาง

ทีน่าจะสงผลดตีอความม่ันคง การเจรญิเตบิโต และผลประกอบการ

ของทุนธนชาต โดยในเดือนกุมภาพันธ ทุนธนชาตไดขายหุนของ

ธนาคารธนชาตเพ่ิมใหแกสโกเทียแบงกจำนวน 416,526,737 หุน 

ทำใหสโกเทียแบงกเปนผูถือหุนใหญอีกรายของธนาคารธนชาต 

ในสัดสวนรอยละ 48.99 และไดทำการสงผูแทนรวมเปนกรรมการ

และผูบรหิารในธนาคารธนชาต ใหสอดคลองกบัสดัสวนการถอืหุน

ที่เพิ่มขึ้น โดยในการขายหุนธนาคารธนชาตดังกลาว ทุนธนชาต

ไดรับกำไรจากการขายหลังหักคาใชจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนจำนวน 2,135 ลานบาท สำหรับธนาคารธนชาต ที่มีการ

บริหารและพัฒนาการรวมกันระหวางกลุมธนชาตกับสโกเทีย

แบงกสงผลใหผลประกอบการป 2552 ของธนาคารธนชาตและ

บริษัทลูก เพิ่มขึ้นจากปกอนอยางมีนัยสำคัญ ทำใหทุนธนชาตมี

กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,109 ลานบาท 

คณะกรรมการไดเคยเรียนตอผูถือหุนไววาแนวทางใน

การเจริญเติบโตและการพัฒนาธุรกิจใหมั่นคงของธนาคารนั้นจะ

ดำเนินไปใน 3 แนวทาง คือ การขยายกิจการและสรางฐานการ

ประกอบการดวยตนเอง การหาธนาคารระดับโลกท่ีมั่นคงและ

มชีื่อเสียงดีมารวมลงทุนในธนาคารธนชาต และหากมีโอกาสก็จะ

พิจารณาควบรวมกับธนาคารอื่นในประเทศเพื่อการเจริญเติบโต

อยางกาวกระโดดเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และประสิทธิภาพ

ในการใหบริการใหอยูในระดับท่ีดีไมนอยกวาธนาคารรายใหญ

อื่น ๆ ในประเทศ หลังจากสามารถขยายกิจการไดอยางตอเน่ือง 

และมีสโกเทียแบงกธนาคารพาณิชยชั้นนำจากแคนาดา 

รวมลงทุนในธนาคารธนชาตจำนวนรอยละ 48.99 ตามท่ี 

ไดรายงานมาแลว จากการท่ีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน “กองทุนฯ” ไดประกาศความจำนงที่จะขาย

หุนธนาคารนครหลวงไทยท่ีถืออยูจำนวนรอยละ 47.58 ทุน 

ธนชาตและสโกเทียแบงก ไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนโอกาสดีที่

ธนาคารธนชาตจะสามารถเติบโตโดยการควบรวมกับธนาคาร

นครหลวงไทยได ธนาคารธนชาตจึงไดเขารวมประมูลซื้อหุนจาก 

กองทุนฯ และบัดนี้ธนาคารธนชาตไดชนะการประมูลและไดทำ

สัญญาซื้อขายหุนกับกองทุนฯ แลว โดยหากผูถือหุนลงมติอนุมัติ

การควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทยในวันประชุมสามัญผูถือ

หุนประจำปนี้ ทุนธนชาตและสโกเทียแบงกจะซื้อหุนเพิ่มทุนใน

ธนาคารธนชาต เพื่อใหธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนเพียงพอใน

นายบันเทิง ตันติวทิ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

การควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทยได หลังจากการควบรวม

แลว ธนาคารธนชาตก็จะเปนธนาคารพาณิชยใหญอันดับ 5 ของ

ธนาคารพาณิชยไทย ที่มีความม่ันคง มีศักยภาพในการแขงขัน

มากย่ิงขึ้น 

ป 2552 ไดมีการแตงตั้งกรรมการใหมรวม 2 ทาน คือ 

1) คุณสมเจตน หมูศิริเลิศ แทนคุณจันทิมา จตุรภัทร ที่ลาออก

เม่ือปลายป 2551 และ 2) คุณพันธทิพย สุรทิณฑ แทนท่ี 

คุณอนุวัติร เหลืองทวีกุล ที่โอนยายไปเปนผูบริหารระดับสูงของ

ธนาคารธนชาต โดยคุณสมเจตน หมูศิริเลิศ เคยดำรงตำแหนง 

ผูบริหารกลุมธนชาตที่มีความสามารถทั้งดานธุรกิจการเงิน ธุรกิจ

หลักทรัพยและการบริหารสินทรัพย สวนคุณพันธทิพย สุรทิณฑ 

เปนผูบริหารท่ีกระทรวงการคลังมาเปนเวลานาน โดยดำรง

ตำแหนงรองปลัดกระทรวงเปนตำแหนงสุดทายกอนเกษียนอายุ

ราชการ ทำใหมกีรรมการทัง้สิน้จำนวน 9 ทาน ทีเ่หมาะสมเพียงพอ

ตอการกำกับดูแลบริษัท และยังประกอบดวยกรรมการอิสระ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ตาม 

หลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานทางการกำหนด ซึ่งกรรมการ 

ทกุทาน ตางมคีวามรู ความสามารถในประสบการณธรุกจิการเงนิ

และท่ีเกี่ยวของ ใหสามารถควบคุมดูแลการบริหารและการ

ดำเนินงาน ใหบรรลุผลตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบที่

มีตอผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณกรรมการ  

ผูบริหาร พนักงานทุกทาน ที่ไดทุมเทปฏิบัติหนาที่ดวยความ 

รับผิดชอบอยางเต็มท่ีตลอดมา และขอขอบคุณผูมีสวนไดเสีย 

ทุกฝาย ที่ใหความไววางใจและใหการสนับสนุนใหกลุมธนชาต  

มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
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 กลุ่มธนชาต ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาความ

สามารถที่จะสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Customer 

Centric) โดยเร่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาและติดตั้ง

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนขยายช่องทางการให้บริการ 

เพื่อขยายฐานธุรกิจและเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และสร้าง

โอกาสทางการเงินให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโต

ไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันเป็นการวางรากฐาน

ในการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นธนาคาร

ขนาดกลางชั้นนำของประเทศภายใต้การเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยในป ี2552 กลุม่ธนชาตได้ดำเนิน

ธุรกิจภายใต้ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 9 ประการ ดังนี้ 

 

 1. ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน 

 2. ความมุ่งมั่นที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ  

เช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นอันดับ 1 

 3. ความมุ่งมั่นในการขยายช่องทางเพื่อเข้าถึงลูกค้า

ได้อย่างทั่วถึง 

 4. ความมุ่งมั่นในการกระจายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อ 

 5. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ Cross-selling   

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 6. ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของ

ธนาคารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 

 7. ความมุ่งมั่นในการเพิ่มและพัฒนาผลของงานและ

บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 8. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้

สำเร็จในระดับ Best-in-class 

 9. ความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ 

 

 จากการที่สโกเทียแบงก์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ในธนาคารธนชาตเมื่อปี 2550 และมีความเชื่อมั่นในกลุ่มธนชาต

โดยได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาตจากร้อยละ 

24.98 เป็นร้อยละ 48.99 เมื่อต้นปี 2552 ซึ่งจากการพัฒนาการ  

ร่วมกันของทั้งกลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก์ ภายใต้นโยบาย  

การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลจากคณะกรรมการ และการ

ทำงานอย่างทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน ทำให้กลุ่มธนชาตมี

ผลประกอบการเปน็ทีน่า่พอใจอยา่งมาก โดยบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย

มีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 5,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  

ปีก่อน 2,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.57 โดยมีรายได้ดอกเบี้ย

และเงินปันผลสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.82 ตามการขยายตัวของ

ธุรกิจและการปรับตัวสูงขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้

สินเชื่อจากร้อยละ 3.99 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 4.91 ในขณะที่

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่  

ร้อยละ 3.44 สูงขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.15 รวมทั้งการเพิ่มขึ้น

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

GATHERING
MOMENTUM

ของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 87.37 เป็นผลจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ  

หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจ

ประกันภัยที่ เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งความสามารถ  

ในการบริหารและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให ้  

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน  

ในขณะที่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังสามารถบริหารค่าใช้จ่าย  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการ  

ดำเนินงานต่อรายได้รวมหลังหักรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ

อยู่ที่ร้อยละ 47.94 จากร้อยละ 55.90   

 

 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต มีความมุ่งมั่น

ไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2553 กลุ่มธนชาตได้กำหนดความ  

มุ่งมั่นทางกลยุทธ์ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

 

 1. ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มขนาดของ  

สินเชื่อธุรกิจ และกระจายการขยายธุรกิจสินเชื่อประเภทอื่น ๆ 

เพิ่มมากขึ้น 

 2. ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการรักษาความเป็นผู้นำ

ในธุรกิจเช่าซื้อ  

 3. ความมุ่ งมั่ นที่ จะ เติบ โตโดยการ เพิ่ ม รายได้   

ค่าธรรมเนียมให้มีสัดส่วนเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ธนาคารพาณิชย์  

 4. ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางด้านการให้บริการและงานสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ  

ในการทำงานของพนักงานให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง  

มีประสิทธิผลสูงสุด 

 

 ภายใต้แนวทางจากคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้กลุ่มธนชาตเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล   

จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาต  

ดา้นธรรมาภบิาลต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2552 กลุ่มธนชาต

ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ได้สานต่อการจัดอบรมและสัมมนาแก่ผู้บริหารและพนักงาน   

รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวผ่านระบบ 

E-learning ของกลุ่มธนชาต เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละสง่เสรมิใหม้จีติสำนกึในเรือ่งดงักลา่ว  

เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล   

ทีด่ำเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล และการสรา้ง

ผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้

กลุ่มธนชาตยังสานต่อโครงการความรับผิดชอบทางสังคมผ่าน

สำนักงานภาค (Hub CSR) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กร 

พนักงาน ลูกค้า และชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือสังคมที่ยัง  

ด้อยโอกาส ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน  

ในแต่ละภูมิภาค และด้วยแนวคิด “ริเริ่ม..เติมเต็ม” คือ การริเริ่ม

โครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  

ของสังคมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มให้กับสังคมอย่างแท้จริง

และเป็นหนึ่งเดียวกัน ในปี 2552 ยังได้เปิดตัวโครงการ “ทำบุญ

ผ่านตู้เอทีเอ็ม กับธนาคารธนชาต” สำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของ

ธนาคารธนชาต สามารถบริจาคเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์

ของธนาคารธนชาตได้ทุกสาขาทั่วประเทศให้กับมูลนิธิองค์กร  

การกุศลที่ร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการส่งเสริม

การทำความดีเพื่อสังคมอีกช่องทางหนึ่ง 

 

 จากการที่ธนาคารธนชาตได้เป็นผู้ชนะการประมูล  

ซื้อหุ้นสามัญธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟื้นฟูเพื่อการ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

สามญัธนาคารนครหลวงไทยเมือ่วนัที ่ 11 มนีาคม 2553 ทีผ่า่นมา 

โดยมีวัตถุประสงค์เข้าซื้อหุ้นเพื่อทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของ

ธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต ภายใตค้วามเหน็ชอบ

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อดำเนินการรับโอนกิจการ

แล้วเสร็จ ธนาคารธนชาตจะเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง

มากยิ่งขึ้น และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์เป็นอันดับ 5 

ของธนาคารพาณิชย์ไทย ส่งเสริมความมั่นคงของระบบสถาบัน

การเงินไทยอันเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินระยะที่ 2 

 

 จากพัฒนาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินธนชาตและสโกเทียแบงก์ ที่ตอบสนอง  

ทกุบรกิารทางการเงนิ ภายใตก้ารเปน็องคก์รแหง่ธรรมาภบิาล 

ที่ดูแลลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

รวมถึงการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

จะทำให้กลุ่มธนชาตเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่

ไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
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	 เศรษฐกิจไทยได้ผ่านช่วงที่เศรษฐกิจโลกประสบภาวะ

วิกฤตอย่างรุนแรงมาเป็นเวลา	 1	 ปีเต็มแล้ว	 ในปีที่ผ่านมา	 

การประมาณการเศรษฐกิจจึงอยู่ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง	

และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก	 การ

ประมาณการครั้งแรกของช่วงวิกฤตเมื่อปลายปี	 2551	 ได้คาดว่า

เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ	 (-1)	 ถึง	 0	 ในปี	

2552	 โดยที่ขณะนั้นความเห็นจากสถาบันวิเคราะห์เศรษฐกิจ	 

ต่าง	 ๆ	 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ		 

(-0.5)	-	(0.5)	

	 ต่อมาในช่วงต้นปีวิกฤตโลกเริ่มแสดงอาการรุนแรงกว่า

ที่คาดกันไว้	 การประมาณการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก	 

มกีารปรบัลดลงหลายครัง้	และเศรษฐกจิไทยในไตรมาสแรกหดตวั

ถึงร้อยละ	 7.1	ทำให้คาดกันว่าเศรษฐกิจทั้งปีจะหดตัวร้อยละ	 3	

ถึงร้อยละ	 4	นอกจากนั้น	 การว่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	

จากประมาณ	 5	 แสนคนในช่วงปลายปี	 2551	 เป็นประมาณ		 

9	แสนคนในเดือนมกราคม	

	 จากสถานการณ์ที่รุนแรงดังกล่าว	 รัฐบาลได้เร่งดำเนิน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 โดยมีนโยบายระยะเร่งด่วนเพื่อช่วย

ไม่ให้รายได้และการบริโภคของประชาชนลดลงมาก	 เพื่อไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อการผลิต	การลงทุนและการว่างงานอย่างรุนแรง

มากเกินไป	 มาตรการระยะสั้นจึงเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้	 

รายได้ถึงมือประชาชนเร็วที่สุด	 และช่วยลดภาระการใช้จ่าย	 

ที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน	 โดยเฉพาะในกลุ่มคน	 

รายได้น้อย	คนชรา	และผู้ปกครอง	 รวมถึงภาคเศรษฐกิจที่ได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรง	เช่น	การท่องเที่ยว	และวิสาหกิจขนาดเล็ก

และขนาดกลาง	เป็นต้น	

	 มาตรการเร่งด่วนส่วนใหญ่มีการดำเนินการในช่วง

ไตรมาสที่	 2	 และ	 3	 โดยใช้ เงินงบประมาณเพิ่มเติมของ

ปีงบประมาณ	2552	ในวงเงินประมาณ	1.16	แสนล้านบาท	และ

มีมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตของเอกชน	 เช่น	

ภาคอสังหาริมทรัพย์	 และประชาชนทั่วไป	 พร้อมกับการดำเนิน

นโยบายการเงินอย่างผ่อนคลาย	 อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง

จากร้อยละ	 2.50	 เป็นร้อยละ	 1.25	และมีมาตรการเพิ่มทุนและ

เร่งรัดการขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งรัฐบาลเป็น

ผู้กำกับดูแล	

	 เมื่อมาตรการระยะสั้นเริ่มดำเนินการแล้ว	 ก็ได้มีการ

พิจารณาถึงสถานการณ์ที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังคงมีความ	 

ไม่แน่นอนสูง	 และอาจมีผลต่อไปอีกหลายปี	 จึงได้มีการเตรียม

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว	โดยเป็นการเตรียมมาตรการ

ลงทุนของภาครัฐในช่วงต่อไปถึงปี	 2555	 เพื่อเป็นแรงกระตุ้น

เศรษฐกิจ	 สร้างโอกาสการลงทุนของเอกชน	และลงทุนเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต		 

การลงทุนดังกล่าวจึงมีกรอบการลงทุนใน	7	สาขา	คือ	การพัฒนา

แหล่งน้ำและภาคเกษตร	 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบ	 

โลจิสติกส์	 การท่องเที่ยว	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 การศึกษา		 

การสาธารณสุข	และการลงทุนในโครงการเล็ก	 ๆ	 ในพื้นที่ต่าง	 ๆ	

มาตรการนี้เป็นแผนการเตรียมพร้อมซึ่งหากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ยืดเยื้อต่อไป	 เห็นว่าควรมีวงเงินลงทุนจากภาครัฐประมาณ		 

1.4	 ล้านล้านบาท	 เพื่อรักษาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ

สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

	 แหล่งเงินลงทุนของการลงทุนดังกล่าวจะมาจากรายได้

รัฐบาล	 รายได้ของรัฐวิสาหกิจ	 เงินกู้และการร่วมทุนระหว่าง	 

ภาครัฐและเอกชน	 อย่างไรก็ตาม	 จากการที่รายได้ของรัฐบาล	 

ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ	 ความจำเป็นในส่วนของเงินกู้จึง	 

เกินกว่าที่รัฐบาลสามารถกู้ได้ตามกฎหมายงบประมาณและ

ระเบียบเงินกู้ภาครัฐ	 จึงต้องมีการจัดทำพระราชกำหนดและ	 

พระราชบัญญัติให้อำนาจการกู้ เป็นการพิเศษในวงเงินรวม		 

8	 แสนล้านบาท	 และขอความเห็นชอบจากรัฐสภา	 การกู้เงินนี้	 

ได้มีการพิจารณาถึงกรอบความยั่ งยืนทางด้านการคลัง		 

โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	 จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ	 56	

ในปี	2555	ก่อนที่จะเริ่มทยอยลดลง	

	 เศรษฐกิจไทยได้ปรับตัวดีขึ้นและหดตัวน้อยลงใน

ไตรมาสที่	 2	 และ	 3	 โดยในช่วง	 9	 เดือนของปี	 2552	 เศรษฐกิจ	 

หดตัวร้อยละ	 5.0	 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ	 9.8	

ภาคการขนส่งสื่อสาร	 โรงแรมและภัตตาคารหดตัวร้อยละ	 5.2	

ภาคการเงินยังขยายตัวได้ร้อยละ	 4	 ส่วนทางด้านการใช้จ่ายนั้น	

การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ	 15.4	 และปริมาณการ	 

ส่งออกสินค้าบริการหดตัวร้อยละ	 17.8	นอกจากนั้น	 ในช่วงครึ่ง

หลังของปีมีเครื่องชี้สำคัญที่แสดงว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่าง	 

ต่อเนื่อง	ได้แก่	 	

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2552 
และแนวโน้มปี 2553* 

*	 ดร.	 ปรเมธี	 วิมลศิริ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ	 

สังคมแห่งชาติ	วันที่	2	มีนาคม	พ.ศ.	2553	
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•	 อัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม	 

มีอัตราต่ำสุดที่ร้อยละ	 54.8	 ในเดือนกุมภาพันธ์	

และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 70.1	 ในเดือนธันวาคม		 

โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาค	 

การส่งออกที่มีการฟื้นตัวของตลาดโลก	

•	 อัตราการว่างงานที่เคยสูงสุดเมื่อเดือนมกราคม		 

ที่ร้อยละ	 2.4	 หรือจำนวนผู้ว่างงาน	 878,900	 คน	

ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ	 1.1	หรือจำนวน

ประมาณ	410,500	คนในเดือนตุลาคม	

•	 การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว	 โดยเดือนธันวาคม	จำนวน

นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ	 45.2	 และอัตราการ

เข้าพักของโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 57	 จากจุด	 

ต่ำสุดร้อยละ	40.8	ในเดือนมิถุนายน		

•	 การส่งออก	 เริ่มฟื้นตัวในหลายสาขาตั้งแต่ไตรมาส

ที่	 2	 ส่งผลให้อัตราการหดตัวสูงสุดในเดือน

พฤษภาคม	 ที่ร้อยละ	 26.5	 และกลับมาขยายตัว

เปน็บวกทีร่อ้ยละ	17.3	 ในเดอืนธนัวาคม	ซึง่คาดวา่

ในปี	 2553	 การเปิดเสรีการค้าภายใต้อาฟต้าจะ	 

เปิดโอกาสให้การส่งสินค้าหลายประเภทไปใน

ตลาดในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การส่งออก	 

รถบรรทุกไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย	เป็นต้น	

•	 ราคาสินค้าเกษตร	เริ่มเพิ่มขึ้นตามภาวการณ์ฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลก	 และภาวะขาดแคลนในบาง

ประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่	 อันเนื่องมาจาก

ประสบภัยธรรมชาติ	 เช่น	 เวียดนาม	และฟิลิปปินส์	

เป็นต้น	 และที่สำคัญคือราคายางพาราซึ่งเป็น

วัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ได้	 

ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาต่ำสุด	 43	บาทต่อกิโลกรัม

ในเดือนมกราคม	 เป็นสูงสุด	 81	 บาทต่อกิโลกรัม	 

ในเดือนธันวาคม	แสดงให้เห็นแนวโน้มการฟื้นตัว

ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก	

 

	 ดังนั้น	 ในไตรมาสที่	 4	 เศรษฐกิจไทยจึงกลับเป็นการ

ขยายตัวร้อยละ	 5.8	 ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรกหลังจากเข้าสู่

วิกฤต	ส่งผลให้ทั้งปี	 2552	 เศรษฐกิจไทยหดตัวเพียงร้อยละ	 2.3	

และมีอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ	-0.9	

	 ตลอดทั้งปี	 2552	 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น

รอ้ยละ	0.7	ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ	8.5	 ในปทีีผ่า่นมา	 โดยในชว่ง

ครึ่งแรกของปี	 เงินฝากรวมตั๋วแลกเงินขยายตัวได้ดีในระดับสูง	

เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อความเสี่ยงในการลงทุน	 

ในสนิทรพัยอ์ืน่	แตใ่นชว่งครึง่หลงัของป	ีนกัลงทนุคลายความกงัวล

จึงย้ายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจกว่า		 

ด้านการให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนมีการขยายตัวร้อยละ	3.0	ชะลอ

ลงจากร้อยละ	 9.3	 ในปี	 2551	 โดยเป็นการขยายตัวในสินเชื่อ	 

ภาคครัวเรือน	 ในขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวลง	 และใน

ไตรมาสที่	 4	 เมื่อสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความ	 

ชัดเจนขึ้น	 สินเชื่อรวมของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ		 

6.8	 เพิ่มขึ้นจากรอ้ยละ	4.7	 ในไตรมาสที	่ 3	สง่ผลใหส้ภาพคลอ่ง

สว่นเกนิในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก	 1.35	

ล้านล้านบาทในไตรมาสที่	 3	 เป็น	 1.32	ล้านล้านบาทในไตรมาส

ที่	4	แต่ก็ยังเป็นสภาพคล่องในระดับสูง	อัตราดอกเบี้ยในปี	2552	

จึงอยู่ในระดับต่ำ	โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ	12	เดือนอยู่ที่

ร้อยละ	 0.70	 ต่อปี	 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	 MLR	 อยู่ที่ร้อยละ	

5.86	ในไตรมาสสุดท้ายของปี	

	 การที่ธนาคารพาณิชย์ดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด	

ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPLs)	 ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก	และ	 

มีแนวโน้มลดลงในไตรมาสที่	 4	 โดยลดลงมาอยู่ที่สัดส่วนต่อ	 

สินเชื่อคงค้างเท่ากับร้อยละ	 2.66	 ทั้งนี้	 ผลประกอบการของ

ธนาคารพาณชิยไ์ทยในป	ี2552	ยงัมกีำไรสทุธ	ิ 82.9	พนัลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย	 ถึงแม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะ	 

ลดลง	 แต่ธนาคารหารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย	 เช่น	 ค่าธรรมเนียม

และบริการได้มากขึ้น	

	 ด้านตลาดหลักทรัพย์ในปี	 2552	 ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่

ผ่านมา	ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปิด	ณ	สิ้นไตรมาสที่	 4	 อยู่ที่	

734.5	จุด	แสดงถึงการคาดการณ์ของนักลงทุนถึงการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจซึ่งรวดเร็วกว่าภาวะเศรษฐกิจจริง	 และความน่าลงทุน

ของสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียซึ่งยังมีความน่าลงทุนสูงโดย	 

เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ส่วนการระดมทุนของภาคเอกชน

ผ่านตลาดตราสารหนี้มีการระดมทุนรวม	1	ล้านล้านบาท	ลดลง

จาก	 1.3	 ล้านล้านบาทในปี	 2551	 โดยเกือบทั้งหมดเป็นการ	 

ระดมทุนผ่านหุ้นกู้	 โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตเป็นสำคัญ	ซึ่งสะท้อนว่าภาคธุรกิจบางกลุ่ม

ยังคงมีความต้องการเงินทุน	 และสามารถใช้โอกาสในภาวะ	 

ดอกเบี้ยต่ำ	 ในการคงต้นทุนของเงินทุนได้	 โดยเฉพาะในช่วงที่

ช่องทางระดมทุนอื่นไม่เอื้ออำนวย	อย่างไรก็ตาม	ณ	สิ้นปี	 2552	

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ได้ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุ	

โดยปรับขึ้นมากในช่วงอายุระยะปานกลางและระยะยาว		 

จากการคาดการณ์การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและ

ปริมาณพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาล	 

ที่ออกใหม่ในตลาดแรกอย่างต่อเนื่อง	

	 เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวได้ดีขึ้น	 ในปี	 2553	 จึงคาดว่า	

การขยายสินเชื่อให้แก่ภาคเอกชนจะมีมากขึ้น	 ในขณะเดียวกัน

รัฐบาลจะระดมทุนเพื่อการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	

สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินจะลดลง	 ประกอบกับ	 

แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามแรงกดดันของเงินเฟ้อ	

จึงจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 อัตรา

เงินเฟ้อซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา

ดอกเบี้ย	 จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำและ	 

ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของการลงทุนของภาคเอกชน	

	 ในปี	 2553	 เศรษฐกิจโลกจะเริ่มมีการขยายตัว	 ถึงแม้	 

จะเป็นอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงนัก	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะ

ขยายตัวได้ในช่วงร้อยละ	 3.5-4.5	 โดยมีการลงทุนภาครัฐและ
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การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นแรงผลักดันให้การบริโภคและ

การลงทุนของภาคเอกชนเริ่มขยายตัวดีขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมี

ปัจจัยซึ่งเป็นข้อจำกัดซึ่งต้องเผชิญ	ได้แก่	

 

	•	 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง	

โดยภาวะการฟื้นตัวจะมาจากภูมิภาคเอเชีย	 แต่

จีนก็เริ่มระมัดระวังการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ปล่อยสินเชื่อ	ในขณะที่การว่างงานในสหรัฐฯ	ยังคง

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 จนมีการเรียกว่าเป็นภาวะ	

“Human	Recession”	นอกจากนั้น	ความพยายาม	 

ที่จะร่วมมือกันระหว่างสหรัฐฯ	และจีนมีความเสี่ยง

ที่จะกลับเข้าสู่ความตึงเครียด	 ในขณะที่สหรัฐฯ		 

มีแรงกดดันจากภายในประเทศให้ดำเนินมาตรการ

ปกป้องธุรกิจภายในประเทศ	 และเรียกร้องให้

ประเทศจีนลดการออมและบริโภคมากขึ้นเพื่อ	 

ปรับความสมดุลในเศรษฐกิจโลก	 (Rebalancing	

global	growth)	

	•	 อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในภูมิภาคเอเชียจะ

ประสบกับการแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์	 สรอ.	

และเทียบกับเงินหยวน	 	 จากการที่จีนยังผูกค่าเงิน	 

ตดิกบัดอลลารม์ากกวา่ประเทศอืน่	อตัราแลกเปลีย่น	

ของเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึ้นจาก	35.36	บาท/ดอลลาร์	

สรอ.	 ในไตรมาสแรก	 เป็น	 33.31	 บาท/ดอลลาร์		 

สรอ.	 ในไตรมาสสุดท้ายของปี	 2552	จึงมีแนวโน้ม

จะแข็งค่าต่อไปในปี	2553	

•	 ราคาน้ำมัน	 คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ	 75-	

85	 ดอลลาร์ต่อบาเรล	 ซึ่งเป็นแรงกดดันต่ออัตรา

เงินเฟ้อ	 ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพ

ของประชาชน	คาดว่าเงินเฟ้อในปี	2553	จะเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ	 2.5-3.5	 และอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น

ในช่วงครึ่งหลังของปี	

•	 ความไม่แน่นอนของภาวะการเมืองภายใน	 และ

ปัจจัยแวดล้อมของบรรยากาศการลงทุนของ

ประเทศไทย	 เช่น	 การแก้ปัญหาโครงการลงทุน

บริเวณมาบตาพุด	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจส่งผลให้การ	 

ฟื้นตัวของการลงทุนของภาคเอกชนเลื่อนชะลอ

ออกไป	

  

	 แม้ว่าวิกฤตระยะสั้นยังไม่ผ่านพ้นไปอย่างสิ้นเชิง		 

แต่สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม	คือ	 ขณะนี้การเตรียมตัวสำหรับระยะยาว	 

ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งของภาครัฐและธุรกิจเอกชน	

เพราะเราจะพบว่าการหลุดจากวิกฤตครั้งนี้เข้าสู่ภาวะปกตินั้น	

เป็นภาวะปกติที่แตกต่างจากภาวะเดิม	 ๆ	 อย่างมากหรือที่	 

หลายคนเรียกกันว่าเป็น	 “New	Normal”	 เนื่องจากแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ทั้งที่เกิดมาก่อนวิกฤตและเกิดจากผลกระทบ

ของวิกฤต	จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

ไปจากอดีต	 ปัจจัยใหม่	 ๆ	 ที่จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจ	 

มีมากขึ้นและมีอิทธิพลสูงขึ้น	 เช่น	 ภาวะโลกร้อน	 วิกฤตอาหาร

และพลงังาน	ความขดัแยง้จากการแยง่ทรพัยากร	การปรบัเปลีย่น

กฎระเบียบด้านการเงิน	 การเกิดขั้วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของโลกที่แตกต่างจากอดีต	และสังคมผู้สูงอายุในโลก	เป็นต้น	

	 ดงันัน้	ในป	ี2553	จงึเปน็ปทีีเ่ราจะตอ้งระมดัระวงัปญัหา

ระยะสั้นของเศรษฐกิจที่อาจสร้างความเดือดร้อนในบางด้าน	 

แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ตาม	 และในขณะเดียวกัน	 

ต้องวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร		 

เพื่อไม่ให้ล่าช้าต่อการปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่	 ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยตัดสินความอยู่รอดและความสำเร็จในโลกหลังวิกฤต	
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รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 22,112		 21,413	 699	 3.26

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 6,892	 9,506		 (2,614)		 (27.50)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ	 15,220		 11,907	 3,313	 27.82

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 22,310		 11,907		 10,403		 87.37

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย	 24,517		 15,878		 8,639	 54.41

กำไรก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 13,013		 7,936		 5,077		 63.97

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 (2,796)	 (3,580)	 784	 (21.90)

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้	 (53)	 (14)	 (39)	 278.57

กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 10,164	 4,342	 5,822	 134.09

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (2,989)		 (1,000)		 (1,989)		 198.90

กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-สุทธิ	 (2,066)		 (574)	 (1,492)		 259.93

กำไรสุทธิ	 5,109	 2,768	 2,341		 84.57

งบกำไรขาดทุนรวม 
 2552  2551 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง สำหรับปี 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

	 บริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 “บริษัทฯ”	 และ	 

บริษัทย่อย	 มีกำไรสุทธิในปี	 2552	 จำนวน	 5,109	 ล้านบาท		 

เพิ่มขึ้น	2,341	ล้านบาท	หรือร้อยละ	84.57	โดยมีรายได้ดอกเบี้ย

และเงินปันผลสุทธิ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 27.82	ตามการขยายตัวของ

ธุรกิจและการปรับตัวสูงขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงิน	 

ใหส้นิเชือ่	(Loan	Spread)	จากรอ้ยละ	3.99	ในป	ี2551	เปน็รอ้ยละ 

4.91	 ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

รายได้	 (Interest	 Spread)	 อยู่ที่ร้อยละ	 3.44	สูงขึ้นจากปีก่อนที่

ร้อยละ	 3.15	 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 ยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 87.37	 เป็นผลจาก

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ธุรกิจจัดการกองทุน	

ธุรกิจประกันชีวิต	และธุรกิจประกันภัยที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง	

อีกทั้ งความสามารถในการบริหารและติดตามหนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 

ลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน	 ในขณะที่บริษัทฯและบริษัทย่อย	 

ยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผล	 

ให้อัตราส่วนต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมหลัง	 

หักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและประกันชีวิตอยู่ที่ร้อยละ	

47.94	จากร้อยละ	55.90	

	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 (Basic	 Earning	 per	 Share)	

สำหรบัป	ี2552	 เทา่กบั	3.99	บาท	 เทยีบกบักำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

จำนวน	 2.08	บาท	 ในปีก่อน	ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ	 

ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	(ROAE)	ปี	2552	เท่ากับร้อยละ	17.05	และมีอัตรา	 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	 (ROAA)	 ในปี	 2552	 เท่ากับ	 

ร้อยละ	1.20	

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำเนินงาน 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

	 เงินให้สินเชื่อ	 4,146		 3,793		 353		 9.31

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,064		 1,570		 (506)		 (32.23)

	 การให้เช่าซื้อและเช่าการเงิน	 15,241		 14,736		 505		 3.43

	 เงินลงทุน	 1,661		 1,314		 347		 26.41

รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 22,112	 	21,413		 699		 3.26

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 เงินรับฝาก	 4,863		 6,999		 (2,136)		 (30.52)

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 120		 184		 (64)		 (34.78)

	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 1,107		 1,675		 (568)	 (33.91)

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 802		 648		 154		 23.77

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 6,892	 	9,506		 (2,614)		 (27.50)

รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ	 15,220	 	11,907		 3,313		 27.82

อัตราผลตอบแทน	(Yield)(1)  5.34	 6.25

ต้นทุนทางการเงิน	(Cost	of	Fund)(2) 1.90	 3.10

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Spread)	 3.44	 3.15

รายได้ดอกเบี้ยและปันผลสุทธิ 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้  
(Interest Spread) 

 2552  2551 

2552 

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

2551 

เปลี่ยนแปลง สำหรับปี 

สำหรับปี 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

	(หน่วย	:	ร้อยละ)	

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ	

	 ในปี	 2552	 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิมีจำนวน	

15,220	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 3,313	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 27.82	

เมื่อเทียบกับปี	2551	โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	จำนวน	

22,112	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 699	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 3.26	 ใน

ขณะที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	จำนวน	6,892	ล้านบาท	ลดลง	2,614	

ล้านบาท		หรือร้อยละ	27.50	เนื่องจากทิศทางของดอกเบี้ยลดลง

อย่างต่อเนื่อง	 และจากการบริหารต้นทุนทางการเงิน	 (Cost	 of	

Fund)	 ได้อย่างเหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ	 1.90	 ลดลงจากร้อยละ	

3.10	 ในปี	 2551	ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดรายได้	 (Interest	 Spread)	 ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ	

3.15	เป็นร้อยละ	3.44	เมื่อเทียบกับปีก่อน	

หมายเหตุ		(1)	 อัตราผลตอบแทน	=	รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย	+	หลักทรัพย์ซื้อโดยมี	
	 	 สัญญาขายคืนเฉลี่ย	+	เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย	+	เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย)	
 (2)	 ต้นทุนทางการเงิน	=	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย/(เงินรับฝากเฉลี่ย	+	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย	+	เงินกู้ยืมรวมเฉลี่ย)  
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	

	 ในปี	 2552	กลุ่มธนชาตมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 จำนวน	

22,310	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 10,403	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 87.37	

จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในเครือโดยมีรายได้จาก

การรบัประกนัภยั/ประกนัชวีติเพิม่ขึน้	 7,125	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ 

97.07	 จากปีก่อน	 และรายได้พิเศษจากกำไรการขายหุ้นสามัญ

ของธนาคารธนชาตให้กับสโกเทียแบงก์จำนวน	 2,805	ล้านบาท	

ในขณะเดียวกัน	 หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและ

ประกันชีวิตแล้ว	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตปี	 2552	

จำนวน	9,777	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	60.57	จากปีก่อน		

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	 885	 756	 129	 17.06

กำไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน	 2,722	 (302)	 3,024	 1,001.32

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 257	 335	 (78)	 (23.28)

ค่าธรรมเนียมและบริการ	 2,189	 2,241	 (52)	 (2.32)

กำไรจากการปริวรรต/สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน	 148	 223	 (75)	 (33.63)

กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย/ทรัพย์สินอื่น	 312	 249	 63	 25.30

กำไรจากการรับชำระหนี้/ขายหนี้	 326	 241	 85	 35.27

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต	 14,465	 7,340	 7,125	 97.07

รายได้อื่น	 1,006	 824	 182	 22.09

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 22,310	 11,907	 10,403	 87.37

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 4,435	 3,660	 775	 21.17

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	 1,779	 1,516	 263	 17.35

ค่าภาษีอากร	 234	 222	 12	 5.41

ค่าธรรมเนียมและบริการ	 790	 273	 517	 189.38

ค่าตอบแทนกรรมการ	 42	 41	 1	 2.44

เงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ	 	 	 	

	 สถาบันการเงิน/สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 1,072	 823	 249	 30.26

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต	 12,533	 5,818	 6,715	 115.42

ค่าใช้จ่ายอื่น	 3,632	 3,525	 107	 3.04

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย	 24,517	 15,878	 8,639	 54.41

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 

2552 

2552 

2551 

2551 

เพิ่ม (ลด) 

เพิ่ม (ลด) 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

สำหรับปี 

สำหรับปี 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย  

	 สำหรับปี	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่

มิใช่ดอกเบี้ยจำนวน	24,517	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 8,639	ล้านบาท	

หรอืรอ้ยละ	54.41	จากปกีอ่น	สว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้า่ยจากการ	

รับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 115.42	 ซึ่งแปรผันตาม

ปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้น	 สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ	

21.17	และ	17.35	ตามลำดับ	ทั้งนี้	 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มสาขา

ของธนาคาร	 ซึ่ง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนาคารมีสาขา	 

ทั้งสิ้น	 256	 สาขา	 ในขณะที่ปีก่อนมี	 213	 สาขา	 อย่างไรก็ตาม

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยสามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ยจากการดำเนนิงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 แม้ว่าธุรกิจจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้อัตราส่วน

ต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายจากการ

รบัประกนัภยัและประกนัชวีติลดลงอยูท่ีร่อ้ยละ	47.94	จากรอ้ยละ  

55.90	 ในปีก่อน	 หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยและ

ประกันชีวิตแล้ว	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีค่าใช้จ่ายที่มิใช	่ 

ดอกเบีย้หลงัหกัคา่ใชจ้่ายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิต	 

ป	ี2552	จำนวน	11,984	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	19.13	จากปกีอ่น	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	 	 	 	

	 เงินสด	 3,665	 4,018	 (353)	 (8.79)

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ	 64,867	 65,790	 (923)	 (1.40)

		 เงินลงทุน-สุทธิ	 97,113	 39,385	 57,728	 146.57

		 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 290,115	 279,774	 10,341	 3.70

		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า

		 			จากการปรับโครงสร้างหนี้	 (10,534)	 (10,008)	 (526)	 5.26

		 สินทรัพย์อื่น	สุทธิ	 14,739	 15,131	 (392)	 2.59

		 รวมสินทรัพย์		 459,965	 394,090	 65,875	 16.72

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	

		 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 340,799	 316,382	 24,417	 7.72

		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ	 20,939	 7,293	 13,646	 187.11

		 เงินกู้ยืมระยะยาว	 22,377	 18,811	 3,566	 18.96

		 หนี้สินอื่น		 28,443	 19,243	 9,200	 47.81

		 รวมหนี้สิน	 412,558	 361,729	 50,829	 14.05

		 ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน	 33,710	 26,702	 7,008	 26.25

  หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 (387)	 (110)	 (277)	 251.82

		 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 33,323	 26,592	 6,731	 25.31

		 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 14,084	 5,769	 8,315	 144.13

		 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 47,407	 32,361	 15,046	 46.49

		 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 459,965	 394,090	 65,875	 16.72

งบดุลรวม 
 2552  2551 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	

	 ในป	ี2552	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดต้ัง้สำรองคา่เผือ่หนี้

สงสยัจะสญูเปน็จำนวน	2,796	ลา้นบาท	ลดลงจากปกีอ่นจำนวน	

784	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	21.90	 เป็นผลจากการยกระดับ

การบริหารจัดการ	การติดตามหนี	้ ตลอดจนการปรับกระบวนการ

บรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

สรุปฐานะทางการเงิน

 

สินทรัพย์	

	 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	 2552	 มีจำนวน	 459,965	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำนวน	

65,875	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.72	จากสิ้นปี	2551	หนี้สินรวมมี

จำนวน	 412,558	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 50,829	 ล้านบาท	 หรือ	 

ร้อยละ	14.05	ตามงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ดังนี้	

	 สำหรับรายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี	 

นัยสำคัญ	มีดังนี้	

 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธ	ิ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	บริษัทฯและบริษัทย่อยมี

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ	 จำนวน	 64,867		 

ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปี	 2551	 จำนวน	 923	 ล้านบาท	 หรือ	 

ร้อยละ	1.40	

เงินลงทุน-สุทธ	ิ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 เงินลงทุน-สุทธิ	 มีจำนวน	

97,113	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2551	 จำนวน	 57,728		 

ล้านบาท	หรือร้อยละ	146.57	โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนจำแนก

ตามประเภทเงินลงทุน	ดังนี้	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2552	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มี

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	290,115	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ปี	2551	จำนวน	10,341	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.70	โดยมี

สาเหตุหลักจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเงินให้สินเชื่อธุรกิจ

ที่เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2552	มีลูกหนี้สินเชื่อ

ตราสารหนี้	 87,096	 89.69	 32,257	 81.90

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 	 	 	 	 	

	 •	 เพื่อค้า	 917	 0.95	 607	 1.54

	 •	 เผื่อขาย	 45,417	 46.77	 4,987	 12.66

	 •	 ถือจนครบกำหนด	 19,534	 20.11	 15,914	 40.40

ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 	 	 	 	 	

	 •	 เพื่อค้า	 759	 0.78	 -	 -

	 •	 เผื่อขาย	 8,609	 8.87	 5,009	 12.72

	 •	 ถือจนครบกำหนด	 1,407	 1.45	 893	 2.27

ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 	 	 	 	 	

	 •	 เผื่อขาย	 6,003	 6.18	 -	 -

	 •	 ถือจนครบกำหนด	 4,450	 4.58	 4,847	 12.31

ตราสารทุน	 10,017	 10.31	 7,128	 18.10

	 •	 เพื่อค้า	 6	 0.01	 -	 -

	 •	 เผื่อขาย	 5,907	 6.08	 2,868	 7.28

	 •	 เงินลงทุนทั่วไป	 2,403	 2.47	 2,856	 7.25

	 •	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 1,701	 1.75	 1,404	 3.57

	 	 รวมเงินลงทุน-สุทธิ	 97,113	 100.00	 39,385	 100.00

เงินลงทุนจำแนกตามประเภท 
จำนวนเงิน สัดส่วนร้อยละ จำนวนเงิน สัดส่วนร้อยละ 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

เช่าซื้อ	จำนวน	211,564	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2551	จำนวน	

264	 ล้านบาท	 จากการรับชำระของบริษัทฯ	 ในขณะที่มีการ	 

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในส่วนของธนาคาร	(บริษัทย่อย)	

	 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	จำแนกตามประเภท

ธุรกิจได้	ดังนี้		

1.	 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 16,772	 5.78	 13,404	 4.79

2.	 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	 16,289	 5.62	 15,596	 5.58

3.	 สาธารณูปโภคและบริการ	 16,184	 5.58	 13,829	 4.94

4.	 สินเชื่อรายย่อย	 	 	 	

		 4.1	เช่าซื้อ		 211,564	 72.92	 211,828	 75.71

		 4.2	เคหะ	 7,241	 2.50	 7,724	 2.76

5.	 อื่น	ๆ	 22,265	 7.67	 17,602	 6.29

  290,315	 100.07	 279,983	 100.07

หัก	กำไรจากการโอนขายเงินให้สินเชื่อระหว่างกัน	 (200)	 (0.07)	 (209)	 (0.07)

รวม	 290,115	 100.00	 279,774	 100.00

31 ธันวาคม 2552 สัดส่วนร้อยละ 31 ธันวาคม 2551 สัดส่วนร้อยละ 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPLs)	 	 12,046	 	 12,265

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 	 4.16	 	 4.39

สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง	(NPL-net	)	 	 3,148	 	 3,836

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรองต่อสินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 	 1.12	 	 1.42

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม	 	 10,436	 	 9,947

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(ร้อยละ)		 86.63	 	 81.10

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

	 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 จำแนกตามระยะเวลา	 

ที่เหลือของสัญญาส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเชื่อที่มีอายุเกิน	 1	 ปี	

จำนวน	 250,770	 ล้านบาท	 รองลงมาได้แก่	 เงินให้สินเชื่ออายุ	 

ไม่เกิน	 1	 ปี	 จำนวน	 30,135	 ล้านบาท	 และเงินให้สินเชื่อเมื่อ

ทวงถาม	จำนวน	9,410	ล้านบาท	

 

เงินให้สินเชื่อจัดชั้น	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน	 (ธนาคาร

ธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์)	มีเงินให้สินเชื่อจัดชั้น	(รวมถึง

เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	 ซึ่งแสดงรวมในรายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงิน)	และเงินสำรองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	ดังนี้	

จัดชั้นปกติ	 	 307,188 91.21	 274,523	 88.19	 909 9.30	 912	 9.92	

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 17,970 5.33	 25,107	 8.07	 190 1.94	 185	 2.01	

จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	 1,713 0.51	 2,024	 0.65	 1,237 12.65	 1,466	 15.95	

จัดชั้นสงสัย	 	 2,180 0.65	 1,719	 0.55	 1,345 13.76	 1,230	 13.39	

จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 7,737 2.30	 7,897	 2.54	 5,709 58.39	 5,127	 55.79	

รวม	 	 	 336,788	 100.00	 311,270	 100.00	 9,390	 96.04	 8,920	 97.06	

สำรองหนี้สูญทั่วไป	 	 	 	 	 387 3.96	 270	 2.94	

รวมสำรองหนี้สูญทั้งหมด	 	 	 	 	 9,777	 100.00	 9,190	 100.00	

31 ธันวาคม  
2552 

31 ธันวาคม  
2551 

31 ธันวาคม  
2552 

31 ธันวาคม  
2551 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี มูลหนี้/มูลค่าตามบัญชี 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

หมายเหตุ		-		เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย		
	 -	 มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ 

หมายเหตุ NPL-net:	เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมด	

สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPLs)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน	12,046	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2551	จำนวน	

219	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 1.79	 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเชื่อเช่าซื้อด้อยคุณภาพ	 โดยอัตราส่วนต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ	 4.16		 

ลดลงจากสิ้นปีก่อน	 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	 4.39	 โดย	 NPL-net	 และร้อยละของ	 NPL-net	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีจำนวน	 3,148		 

ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.12	
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	บริษัทฯและบริษัทย่อยมี	 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน	10,436	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำนวน	

489	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 4.92	 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน	 โดย

เฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ	 โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 

ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	คิดเป็นร้อยละ	86.63	และคิดเป็นร้อยละ	

107.36	 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	

 

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย		 

มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด	 852,146	 ราย	 เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับ

โครงสร้างหนี้	 11,008	 ราย	มีจำนวนหนี้คงค้าง	 7,135	ล้านบาท	

และจำนวนหนี้คงค้างสุทธิจากหลักประกัน	2,579	ล้านบาท	และ

ในระหว่างปี	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับ

โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจำนวน	10,940	 ราย	ซึ่งมี

ยอดคงค้างตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนประมาณ	

4,077	ล้านบาท	

 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธ	ิ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 

มีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุน	 จำนวน	 7,355	 ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	 1.60	 ของสินทรัพย์รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่า

สำหรับทรัพย์สินรอการขายจำนวน	831	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	

11.30	ของมูลค่าตามราคาต้นทุน	

 

รายจ่ายลงทุน	

	 สำหรับปี	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีการลงทุน	 

ในที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 

716	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้ง	 

และอุปกรณ์	243	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	

113	ล้านบาท	และอื่น	ๆ	360	ล้านบาท	

 

สภาพคล่อง	

	 ณ	 สิ้นปี	 2552	 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย		 

มีจำนวน	 3,665	 ล้านบาท	 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม

ต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	 ซึ่งเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ	

อนัไดแ้ก	่ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ	 (สนิทรพัย)์	ลดลง 

692	 ล้านบาท	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น	 1,073		 

ล้านบาท	เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น	19,225	ล้านบาท	ทรัพย์สินรอการ

ขายลดลง	 7,781	 ล้านบาท	 เงินรับฝากลดลง	 3,860	 ล้านบาท	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 (หนี้สิน)	 เพิ่มขึ้น	 13,647	

ล้านบาท	หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น	 795	ล้านบาท	และ

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	181	ล้านบาท	

	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน	 43,819	

ล้านบาท	 ซึ่งเกิดจากเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	 52,548	

ล้านบาท	 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม	 7,740	 ล้านบาท	 เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล	

1,691	ล้านบาท	และเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน	และอุปกรณ์/สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน	716	ล้านบาท	

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน	

28,758	 ล้านบาท	 ซึ่งเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม	 203,520		 

ล้านบาท	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	 2,014	 ล้านบาท	 จ่าย

เงินปันผล	1,165	ล้านบาท	จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	277	ล้านบาท	ใน

ขณะที่มีการรับคืนเงินกู้ยืม	 235,310	 ล้านบาท	 และเงินสดรับ	 

ค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	 981	

ล้านบาท		

 

แหล่งที่มาของเงินทุน

 

โครงสร้างเงินทุน	

	 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมา

จาก	2	แหล่ง	ได้แก่	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	 2552	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีเงินทุนที่มาจากหนี้สิน

รวม	 412,558	 ล้านบาท	 และส่วนของผู้ถือหุ้น	 จำนวน	 47,407	

ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 89.69	 และ	 10.31	 ของแหล่ง	 

เงินทุนรวมตามลำดับ	 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ากับ	 8.70	 เท่า	 หรือมีหนี้สิน	 8.70	 เท่าของทุนดำเนินการ		 

โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่สำคัญ	 ได้แก่		 

เงนิรบัฝาก	คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ	64.44	ของแหลง่เงนิทนุดา้นหนีส้นิ 

สำหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ	และเงินกู้ยืม	

มีสัดส่วนร้อยละ	5.08	และร้อยละ	23.59	ตามลำดับ		 	

 

หนี้สิน	

	 หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2552	จำนวน	412,558	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2551	จำนวน	

50,829	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 14.05	 โดยมีรายการหลัก	 ๆ	 ที่

สำคัญ	ดังนี้	

	 •	 เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	 2552	 มีจำนวน	 340,799	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 24,417	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.72	

	 •	 เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน	 22,377	 ล้านบาท		 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	3,566	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.96	
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เงินรับฝาก	 265,871	 64.44	 269,730	 74.57

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ	 20,939	 5.08	 7,293	 2.02

เงินกู้ยืม	 	 	 	

	 •	 ระยะสั้น	 74,928	 18.16	 46,652	 12.89

	 •	 ระยะยาว	 22,377	 5.43	 18,811	 5.20

หนี้สินอื่น	ๆ	 28,443	 6.89	 19,243	 5.32

รวมหนี้สิน	 412,558	 100.00	 361,729	 100.00

หนี้สินรวม 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย		 

มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน	 47,407	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 15,046		 

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 46.49	 จากจำนวน	 32,361	 ล้านบาท		 

ณ	สิ้นปี	2551	โดยมีรายการสำคัญ	ดังนี้	

	 •	 กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	 มีจำนวน	 13,785		 

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3,443	ล้านบาท	จากสิ้นปี	2551	โดยส่วนใหญ่

เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน	

5,109	ลา้นบาท	สทุธกิบัการจา่ยเงนิปนัผลจำนวน	1,213	ลา้นบาท	

	 •	 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	มี

จำนวน	2,159	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3,478	ล้านบาท	จากสิ้นปี	2551	

	 •	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย	 มีจำนวน	 776	

ล้านบาท	ลดลง	366	ล้านบาท	จากสิ้นปี	2551		

	 •	 ในระหวา่งป	ี2552	บรษิทัฯซือ้คนืหุน้ทนุจากผูถ้อืหุน้

รวมจำนวน	 39.03	 ล้านหุ้น	 คิดเป็นเงิน	 277	 ล้านบาท	 ในราคา	 

ถัวเฉลี่ยหุ้นละ	 7.10	บาท	และยังไม่ได้มีการจำหน่ายออกไปใน

ระหว่างปี	 หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ต้องจำหน่ายออกไป

ภายใน	3	ปี	นับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น	

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

จำนวน	 8,315	 ล้านบาท	 จากสิ้นปี	 2551	 เนื่องจากสัดส่วนการ	 

ถือหุ้นในธนาคารธนชาตของสโกเทียแบงก์ในระหว่างปีเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ	49.00	

 

ภาระผูกพัน	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย		 

มีภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น	 101,285	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนร้อยละ	 5.78	 โดยเป็นภาระผูกพันตาม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำนวน	48,408	ล้านบาท	ภาระ

ผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน	 29,610	 ล้านบาท	

ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน	

12,722	 ล้านบาท	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้	

4,861	 ล้านบาท	 การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกัน	 

การกู้ยืมเงิน	306	ล้านบาท	เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	1,010	ล้านบาท	

ภาระตามตัว๋แลกเงนิคา่สนิคา้เขา้ทีย่งัไมค่รบกำหนด	87	ลา้นบาท 

และการค้ำประกันอื่น	ๆ	4,281	ล้านบาท	

ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้		

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

		 งบการเงินรวม	 	 4,056	 1,870

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 50.92	 3,547	 1,304

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 50.92	 274	 97

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 38.19	 111	 123

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		 50.92	 225	 63

	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด		 50.92	 120	 350

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 100.00	 395	 253

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		 83.44	 115	 130

บริษัทย่อย 
  2552   2551 

กำไรสุทธิ สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	
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ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

 

ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน) 

	 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2552	 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2551	

 

ฐานะการเงินของธนาคาร 

 

สินทรัพย์	

	 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์รวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2552	จำนวน	413,878	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2551	จำนวน	

45,663	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	12.40	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจาก

เงินลงทุนสุทธิจำนวน	 38,057	 ล้านบาท	และเงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน	8,265	ล้านบาท	

	 เงินลงทุนของธนาคารธนชาตจำนวน	64,643	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	38,057	หรือร้อยละ	143.14	 เป็นผลจากปริมาณเงินฝาก

และเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีสภาพคล่อง

สงูขึน้	โดยธนาคารธนชาตไดน้ำไปลงทนุเพือ่เพิม่อตัราผลตอบแทน

โดยเงนิลงทนุเพิม่ขึน้ทัง้เงนิลงทนุในระยะสัน้และระยะยาว	

	 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของธนาคาร	 

ธนชาต	 จำนวน	 275,108	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2551	

จำนวน	8,265	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.10	ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจจำนวน	15,797	ล้านบาท	สินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์จำนวน	7,976	ล้านบาท	ในขณะที่การให้สินเชื่อแก่บริษัท

ในกลุ่มธนชาต	ลดลงจำนวน	9,730	ล้านบาท	จากการชำระคืน

ตามปกติ	

 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

 หนี้สิน	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ธนาคารธนชาตมีหนี้สินรวม

จำนวน	 387,523	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2551	 จำนวน	

40,579	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 11.70	 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

เพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและรายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน	 ในขณะที่เงินฝากมีจำนวนลดลง	 โดยมีรายการหลักที่

สำคัญ	ดังนี้	

	 •	 เงินฝากรวมจำนวน	 266,727	ล้านบาท	ลดลงจาก

สิ้นปีก่อนจำนวน	4,105	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.52	 โดยเงินฝาก

ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาที่เหลือของสัญญาไม่เกินกว่า	

1	ปี	 ซึ่งมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับเงินฝากทั้งหมดเป็นร้อยละ	 83.02	

ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ	99.48	ของเงินฝากทั้งหมด	

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมจำนวน	

22,165	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ป	ี2551	จำนวน	14,496	ลา้นบาท 

หรือร้อยละ	 189.03	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากในประเทศจำนวน	

9,300	ล้านบาท	และต่างประเทศจำนวน	5,196	ล้านบาท	

	 •	 เงินกู้ยืมรวมจำนวน	90,936	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน	75,936	ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาว

จำนวน	15,000	ล้านบาท	 โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี

ก่อนจำนวน	28,008	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 58.44	ส่วนเงินกู้ยืม

ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน	640	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

4.46	ทั้งนี้	 ในระหว่างไตรมาสที่	 2	และ	3	ของปี	 2552	ธนาคาร	 

ธนชาตได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน	 7,000	ล้านบาท	 เพื่อรองรับ

การขยายตัวของเงินให้สินเชื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

และทดแทนเงินกู้ยืมบางส่วนที่ได้ครบกำหนดในระหว่างไตรมาส

ที่	2	โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 •	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 ชนิดระบุชื่อ	 ไม่มีหลักประกัน		 

ไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนถือหุ้น	 จำนวน	 2,000	 ล้านบาท		 

อายุ	 10	ปี	 อัตราดอกเบี้ยปีที่	 1-3	 ร้อยละ	5.25	ปีที่	 4-7	 ร้อยละ	

5.75	และปีที่	8-10	ร้อยละ	6.50	

	 •	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 ชนิดระบุชื่อ	 ไม่มีหลักประกัน		 

ไมแ่ปลงสภาพ	และมผีูแ้ทนถอืหุน้จำนวน	5,000	ลา้นบาท	แบง่เปน็	

	 	 1.	 หุ้นกู้จำนวน	3,500	ล้านบาท	อายุ	10	ปี	อัตรา

ดอกเบี้ยปีที่	1-5	ร้อยละ	5.25	และปีที่	6-10	ร้อยละ	5.5	

	 	 2.	 หุ้นกู้จำนวน	1,500	ล้านบาท	อายุ	15	ปี	อัตรา

ดอกเบี้ยปีที่	 1-5	 ร้อยละ	 5.25	 ปีที่	 6-10	 ร้อยละ	 6.0	 และ	 

ปีที่	11-15	ร้อยละ	6.5		

 

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2552	มีจำนวน	

26,355	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำนวน	 5,085	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	

23.91	 เมื่อเทียบกับสิ้นปี	 2551	 ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำไรใน

ระหว่างปี	 2552	 โดยระหว่างปีธนาคารธนชาตได้ทำการเพิ่มทุน

เรียกชำระแล้วจำนวน	2,000	ล้านบาท	และในขณะที่ในไตรมาส

ที่	 2	 ปี	 2552	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของปี	

2551	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ	 0.56	 บาท	 รวมเป็น

เงินปันผลทั้งสิ้น	971	ล้านบาท	

 

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

	 ธนาคารธนชาตมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลงจาก	16.31	เท่า	ในปี	2551	เป็น	14.70	เท่า	ในปี	2552		

 

	 ภาระผูกพัน	

	 ธนาคารธนชาตมีภาระผูกพันรวมเพิ่มขึ้นจาก	 87,095	

ล้านบาท	 ในปี	 2551	 เป็น	 92,609	ล้านบาท	 ในปี	 2552	 โดยมี

ภาระผูกพันเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ	 ยกเว้นภาระผูกพันตาม	 

ตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนดซึ่งมีจำนวนลดลง		

	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตยังคงมีภาระผูกพันจากการ

ประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนขาย

เงินให้สินเชื่อแก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเป็นจำนวนเงิน

ประมาณ	 89	 ล้านบาท	 ซึ่งจำนวนประมาณการผลขาดทุนนี้	 

ได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 

ระยะยาวในตราสารหนี้	 รวมทั้งมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าชดใช้
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจำนวนสินเชื่อ	 อันเกิดจากการไม่ได้	 

รับชำระหนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ	 20	 ของมูลค่าสินเชื่อที่ขายจาก

การโอนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

อาศัย	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	2552	มีจำนวนสูงสุดไม่เกิน	2	ล้านบาท		

 

คุณภาพสินทรัพย์	

	 1.	 เงินให้กู้ยืม	ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ธนาคารธนชาตมีเงินให้

สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 275,108	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 

สิน้ปกีอ่นจำนวน	8,265	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	3.10	โดยใน	

ระหวา่งป	ี2552	ธนาคารธนชาตไดท้ำสญัญาปรบัปรงุโครงสรา้งหนี้

กบัลกูหนีใ้นรปูแบบตา่ง	ๆ	โดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการชำระหนี ้

การโอนสินทรัพย์และ/หรือหุ้นทุนและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การชำระหนี้	 รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น	 10,810	 ราย	 เพิ่มขึ้นจาก	

214	รายในปี	2551	เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการหนี้ทำให้

ลูกหนี้บางรายสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้	 โดยให้ภาระหนี้

สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับโครงการ

การยกระดับคุณภาพหนี้ของธนาคารธนชาต 

	

	 2.	 เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของ	ธปท.	

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนาคารธนชาตมี	 

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับจัดชั้น	 (รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่

สถาบันการเงิน	 ซึ่งแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและ	 

ตลาดเงนิ)	ตามเกณฑท์ี	่ธปท.	กำหนด	จำนวน	335,145	ล้านบาท	

เพิม่ขึน้จากสิน้ปกีอ่น	จำนวน	23,164	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.42	 โดยได้ทำการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตาม

บัญชี	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 จำนวน	 7,504	 ล้านบาท	

นอกจากนี้	 ยังคงมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกจำนวน	 214	

ล้านบาท	 ทำให้มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น	 7,718		 

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน	1,353	ล้านบาท	และมีค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

คิดเป็นร้อยละ	2.30	

	

	 3.	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (Non-performing	

Loans)	

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนาคารธนชาตมี	 

สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพจำนวน	8,359	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	1,192	ลา้นบาท 

จากสิ้นปีที่ผ่านมาตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อ

ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจ

หลักของธนาคารธนชาตลดลง	แต่อย่างไรก็ตาม	ธนาคารธนชาต

ได้ปรับกลยุทธ์และนโยบาย	 รวมทั้งกระบวนการทำงานให้

สามารถบริหารและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยอัตรา	 

ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	 (NPL	 Ratio)	 อยู่ที่	 

ร้อยละ	2.49	และเมื่อพิจารณาสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักสำรอง	

(NPL-net)	 มีจำนวน	 1,952	 ล้านบาท	และอัตราส่วน	NPL-net	

ต่อสินเชื่อรวม	 เท่ากับร้อยละ	 0.59	 โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จำนวน	 7,718	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 92.34	 ของสินเชื่อ	 

ด้อยคุณภาพ		

	

	 4.	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	

  ในป	ี2552	ธนาคารธนชาตมเีงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

รวมทั้งสิ้น	 59,876	 ล้านบาท	 โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็น	 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ	

71.89	 รองลงมาคือ	 ตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเผื่อขาย		 

ซึ่งธนาคารธนชาตได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกัน

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไวแ้ลว้	ทัง้เงนิลงทนุในตา่งประเทศ

และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ	 17.02	 ของเงินลงทุน	 

ในหลักทรัพย์ของธนาคารธนชาต	หลังจากบวก	 (หัก)	ค่าเผื่อการ

ปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว	 จะมีเงินลงทุนสุทธิ		 

สิ้นปี	 2552	 จำนวน	 60,161	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2551	ที่มี	 

เงินลงทุนสุทธิ	22,104	ล้านบาท	หรือร้อยละ	172.17	 	

 

การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง		

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนาคารธนชาตมีเงิน

กองทุนรวมทั้งสิ้น	 38,557	ล้านบาท	แบ่งออกได้เป็นเงินกองทุน

ชั้นที่	1	จำนวน	23,645	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	2	จำนวน	

14,925	 ล้านบาท	 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

คำนวณตามเกณฑ์ของ	Basel	 II	 เท่ากับร้อยละ	 14.10	 เพิ่มขึ้น

จากสิ้นปี	 2551	 ที่ร้อยละ	 11.18	 ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่	 ธปท.	

กำหนดให้ธนาคารดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ	8.50	โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุน

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	ดังนี้	

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	

เงินกองทุนชั้นที่	1	 23,645	 8.65	 20,261	 8.02

เงินกองทุนทั้งหมด	 38,557	 14.10	 28,247	 11.18

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 
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ภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

	 ในปี	 2552	 ธนาคารธนชาตมีกำไรสุทธิจำนวน	 3,547	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 2,243	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

171.97	 เป็นผลจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด	 

รายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับกลยุทธ์และนโยบายใน

การตดิตามหนี	้ รวมถงึการเขม้งวดการใหส้นิเชือ่สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเป็นจำนวน	 718	 ล้านบาท	

กอปรกับการบริหารส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ	 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 3.7	 เป็นร้อยละ	 4.69	 นอกจากนี้

ธนาคารยังคงเร่งสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี

การขยายตัวที่ร้อยละ	 27.81	 ควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนจากการดำเนินงานต่อรายได้

รวม	 (Cost	 to	 income	 ratio)	ลดลงจากร้อยละ	60.81	ในปีก่อน

เป็นร้อยละ	53.81	โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	ดังนี้	

	 1.	 การขยายเงินให้สินเชื่อ	 ธนาคารธนชาตมีการขยาย

สินเชื่ออย่างต่อเนื่องทั้งสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 ลูกหนี้เช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารธนชาต	 

เพิ่มขึ้นจาก	 198,344	 ล้านบาท	 เป็น	 206,320	 ล้านบาท	 หรือ	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.02	จากสิ้นปี	 2551	 รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น

จาก	35,113	ล้านบาท	เป็น	50,910	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

44.99	สอดคล้องกับนโยบายกระจายการกระจุกตัวของสินเชื่อ	

	 2.		 การขยายฐานเงินฝากในภาวะอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดปรับตัวลดลง	 รวมทั้งการบริหารสัดส่วนเงินฝากอย่าง

เหมาะสม	และการออกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้

แก่ลูกค้า	 เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด	 ทำให้

ต้นทุนเงินฝากของธนาคารธนชาต	 (Cost	 of	 Fund)	 ลดลงเป็น

ร้อยละ	2.01	จากร้อยละ	3.21	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา		

	 3.		 การเร่งสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 และการบริหาร

ต้นทุนการดำเนินงาน	 โดยในปี	 2552	ธนาคารธนชาตได้เร่งสร้าง

รายได้โดยการออกผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน	

และระบบงานต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	 ทำให้ธนาคาร	 

ธนชาตมีสัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม	 (Non-

interest	 Income	 Ratio)	 ที่ร้อยละ	 16.60	 และต้นทุนจากการ

ดำเนินงานต่อรายได้รวม	 (Cost	 to	 Income	 Ratio)	 ที่ร้อยละ	

53.81	ขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ	56.38		

	

	 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

	 สำหรับปี	 2552	 ธนาคารธนชาตมีรายได้ดอกเบี้ยและ

เงินปันผลจำนวน	20,934	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,037	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 5.21	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 โดยส่วนใหญ่เป็นการ	 

เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อตามการขยายตัว

ของการใหส้นิเชือ่และรายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผลจากการลงทนุ  

 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน	 6,791	 ล้านบาท	 ลดลง	

2,637	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	27.97	เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา	สบืเนือ่ง

มาจากตน้ทนุเงนิฝากปรบัตวัลดลงตามภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาด  

 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

	 ธนาคารธนชาตมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำหรับปี	 2552	 จำนวน	 2,830	 ล้านบาท	ลดลง	 718	 ล้านบาท	

หรือร้อยละ	 20.22	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 เป็นผลจากการปรับ

กระบวนการทำงานให้สามารถบริหารและติดตามหนี้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	แม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม	

 

	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

	 สำหรับปี	 2552	 ธนาคารธนชาตมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	

จำนวน	 2,815	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 613	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ		 

27.81	 เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา	สว่นใหญเ่ปน็การเพิม่ขึน้จากรายได้

จากค่าธรรมเนียมและบริการ	 รวมทั้งขาดทุนจากเงินลงทุนลดลง

ตามภาวะตลาด	กอปรกบัธนาคารธนชาตมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขาย

ทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น	

 

 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 

	 สำหรับปี	 2552	 ธนาคารธนชาตมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่	 

ดอกเบี้ยจำนวน	9,125	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,420	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 18.44	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น

ของคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานจำนวน	683	ลา้นบาท	และคา่ใชจ้า่ย

เกี่ยวกับอาคาร	 สถานที่และอุปกรณ์จำนวน	 259	 ล้านบาท		 

สืบเนื่องจากการขยายสาขา	 การลงทุนในระบบเทคโนโลยี	 

สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน	นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเงินนำส่ง

เข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิ่มขึ้นจำนวน	250	ล้านบาท		

 

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน) 

 บรษิทัหลกัทรพัย	์ธนชาต	จำกดั	(มหาชน)	“บล.	ธนชาต” 

มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 จำนวน	

273.56	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน	

176.64	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 182.26	ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้

คา่นายหนา้จากการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละตราสารอนพุนัธเ์พิม่ขึน้ 

151	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	19.18	ตามภาวะตลาดหลกัทรพัย	์และ

ส่วนแบ่งการตลาดของ	บล.	ธนชาต	ที่สูงขึ้น	รวมทั้งกำไรจากการ

ซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	 84.70	ล้านบาท	จากการจำหน่ายและ

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งได้รับรู้

ผลขาดทุนไว้เมื่องวดก่อน	 ในขณะที่ค่าธรรมเนียมจ่ายธุรกิจ	 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายการพนักงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อ

ขายหลกัทรพัย	์สว่นคา่ใชจ้า่ยดำเนนิงานอืน่	ๆ	ลดลงตามนโยบาย

ในการควบคุมค่าใช้จ่ายของ	บล.	ธนชาต	

	 บล.	 ธนชาต	 มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง	 

สุทธิเท่ากับร้อยละ	 148.09	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน	

ก.ล.ต.	ได้กำหนดไว้	คือ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	7		

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ธนชาต	 จำกัด	 “บลจ.	 

ธนชาต”	 มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	

จำนวน	 111.16	 ล้านบาท	 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จำนวน	 12.16	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 9.86	 เนื่องจากในปีก่อน	

(2551)	บริษัทได้บันทึกรายได้จากการรับคืนหนี้สูญของปี	 2551	

จำนวน	 1.44	 ล้านบาท	และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากการรับคืนหนี้สูญดังกล่าว	ทำให้บริษัทเสียภาษีน้อยกว่าปกติ	

ในขณะที่ปี	 2552	 บริษัทเสียภาษีตามปกติ	 หากพิจารณากำไร

ก่อนภาษี	 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2552	จำนวน	161.84	ล้านบาท	สูงกว่าปีก่อน

จำนวน	1.10	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.69	จากการที่บริษัทมีรายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการสำหรับปี	 2552	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จำนวน	2.07	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.48	และบริษัทมีค่าใช้จ่าย

รวมลดลงจากปี	2551	จำนวน	6.36	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.24	

 

บริษัทธนชาตประกันชีวิตจำกัด 

	 บริษัท	 ธนชาตประกันชีวิต	 จำกัด	 “ธนชาตประกันชีวิต”	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนชาตประกันชีวิต		 

มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น		 

แต่อย่างไรก็ตาม	 ธนชาตประกันชีวิต	 ได้ตั้งเงินสำรองประกันภัย

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ส่งผลให้ธนชาตประกันชีวิต		 

มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน	 120.38	 ล้านบาท	 ลดลง	

229.92	ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปกีอ่น	อตัราสว่นเงนิกองทนุ	

อยู่ที่ร้อยละ	402.06	สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	กำหนดที่ร้อยละ	150	

 

 

บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด 

	 บริษัท	 ธนชาตประกันภัย	 จำกัด	 “ธนชาตประกันภัย”	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนชาตประกันภัย		 

มีรายได้จากการรับประกันภัยลดลง	 เนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์

ดา้นการตลาด	แตอ่ยา่งไรกต็าม	ดว้ยการบรหิารจดัการคา่สนิไหม

ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ธนชาตประกันภัย	มีผลการ

ดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน	225.00	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 162.23	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 258.45	 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน	 อัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ที่ระดับร้อยละ	 308.00		 

สูงกว่าเกณฑ์ที่	คปภ.	กำหนดที่ร้อยละ	150	

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็นเอฟเอสจำกัด 

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด	 “บบส.	 

เอ็น	 เอฟ	 เอส”	 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มี	 

กำไรสุทธิ	 จำนวน	 395	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ	 

ปกีอ่นจำนวน	142	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	56.13	โดยรายได้

ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินให้สินเชื่อ	506	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	297	

ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 142.11	 และโอนกลับค่าเผื่อ	 

การด้อยค่า	 และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 จำนวน	 136	 ล้านบาท	

ลดลง	 69	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 33.66	 ส่วนค่าใช้จ่าย	 

ในการดำเนินงาน	100	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2	ล้านบาท	

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์แม๊กซ์จำกัด 

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 แม๊กซ์	 จำกัด	 “บบส.	 แม๊กซ์”	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีกำไรสุทธิ	 115		 

ล้านบาท	 โดยมีรายได้รวม	224	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกีอ่นจำนวน	14	ลา้นบาท	และ	32	ลา้นบาท	หรอืลดลงรอ้ยละ 

10.85	และ	12.50	ตามลำดบั	 โดยรายไดส้ว่นใหญเ่กดิจากรายได้

เงินให้สินเชื่อ	 96	ล้านบาท	 รายได้จากทรัพย์สินรอการขาย	 113	

ลา้นบาท	และรายไดอ้ืน่	15	ลา้นบาท	และในป	ี2552	บบส.	แมก๊ซ ์

มีการจ่ายเงินปันผล	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน	 300.30	 ล้านบาท		 

หรือ	5.25	บาทต่อหุ้น	

 

THANACHART CSR 

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

จัดตั้งกล่องบริจาคทุกสาขาเพื่อหาทุนสนับสนุนมูลนิธิให้ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มธนชาตร่วมกัน  
บรจิาคเงนิเพือ่นำไปชว่ยเหลอืดา้นความเปน็อยู ่ดา้นการศกึษา รวมทัง้พฒันาคณุภาพชวีติใหเ้ดก็ ๆ เจรญิเตบิโต
เป็นเยาวชนที่ดี 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ร้อยละ	 25)	 ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	 ธุรกิจจัดการ

กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	และประกอบธุรกิจ

ที่ปรึกษาการลงทุน	 ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการคำแนะนำได้

อย่างครบวงจร	

	 5.	 บริษัท	 ธนชาตประกันภัย	 จำกัด	 “ธนชาต	 

ประกันภัย”	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านประกันวินาศภัย	 ได้แก่		 

การประกันอัคคีภัย	 การประกันภัยรถยนต์	 การประกันภัย	 

ทางทะเลและขนส่ง	และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

	 6.	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	“ธนชาตประกัน

ชีวิต”	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความคุ้มครองชีวิตและ

สุขภาพ	 โดยแบ่งเป็น	 2	ประเภทใหญ่	 ๆ	ตามลักษณะของลูกค้า	

ได้แก่	การประกันสามัญรายบุคคล	และการประกันกลุ่ม	

	 7.	 บริษัท	 ธนชาตกรุ๊ป	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 “ธนชาตกรุ๊ป		 

ลีสซิ่ง”	ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท	

	 8.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด		 

“บบส.	 เอ็น	 เอฟ	 เอส”	 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์	โดยรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบัน

การเงินในกลุ่มธนชาตมาบริหาร	

	 9.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 แม๊กซ์	 จำกัด	 “บบส.	

แม๊กซ์”	 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์	 โดย	 

รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน	 

มาบริหาร	

	10.	 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด	“ทีลีสซิ่ง”	ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	

 

ข)	บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน	 

1.	 บริษัท	 ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา	 จำกัด	

ให้บริการงานที่ปรึกษากฎหมาย	 งานนิติกรรมสัญญา	 งานฟ้อง

คดีและบังคับคดี	และงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกัน	

2.	 บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	 เซอร์วิส	จำกัด	

ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ	

3.	 บริษัท	 ธนชาต	 เทรนนิ่ง	 แอนด์	 ดีเวลลอปเมนท์	

จำกดั	 ใหบ้รกิารงานฝกึอบรมแกบ่คุลากรของบรษิทัในกลุม่ธนชาต		

4.	 บริษัท	 ธนชาต	 โบรกเกอร์	 จำกัด	 ให้บริการติดตาม

ลูกค้าเช่าซื้อของกลุ่มธนชาต	 ให้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์กับ

บรษิทัประกนัภยัตา่ง	ๆ	 รวมถงึการเปน็นายหนา้สำหรบัประกนัภยั

รถยนต์ให้กับบริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	“บริษัทฯ”	เป็นบริษัท

แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาต		 

จัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็นสองกลุ่ม	 1)	 กลุ่ม

ธุรกิจการเงิน	 ซึ่งประกอบด้วย	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 ธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ธุรกิจประกัน	 ธุรกิจลีสซิ่ง	 และ	

2)	 ธุรกิจสนับสนุน	ที่ประกอบด้วย	 ธุรกิจโบรกเกอร์	 ธุรกิจบริการ	

ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา	 ธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม		 

ที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร	โดยแยก

ธุรกิจและการดำเนินงานอย่างชัดเจน	 ในส่วนของช่องทางการ

บริการทางการเงินของกลุ่มจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการ

บริการของ	 ธนาคารธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 “ธนาคารธนชาต”	

เป็นหลักตามแนวทางส่งเสริมของทางการที่กำกับดูแล	 โดย

สามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัทได้	ดังนี้	

 

ก)	บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน 

1.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	 (มหาชน)	ประกอบธุรกิจ

การลงทุน	(Holding	Company)	โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินธนชาต	

2.	 ธนาคารธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์	 และธุรกิจอื่นที่	 ธปท.	 อนุญาต	 ได้แก่	 การเป็น

นายหน้าประกันภัย	 การเป็นนายหน้าประกันชีวิต	 ธุรกิจตัวแทน

สนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุน	

3.	 บริษัทหลักทรัพย์ 	 ธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)		 

“บล.	 ธนชาต”	 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ	ก	 (Full	 License)	 ได้แก่	 การเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์	 การค้าหลักทรัพย์	 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	 การจัดการกองทุนรวม	 การจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 และ  

การจัดการเงินร่วมลงทุน	 ได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วง

หน้าแบบ	ส-1	นอกจากนี้	 และยังดำเนินธุรกิจอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

และสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์	 ได้แก่	 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	

ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	และธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์	

4.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ธนชาต	 จำกัด	

“บลจ.	ธนชาต”	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารธนชาต	(ถือหุ้น

ในอัตราร้อยละ	 75)	 กับธนาคารออมสิน	 (ถือหุ้นในอัตรา	 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาตณวันที่31ธันวาคม2552

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

ธุรกิจนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด

ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจสนับสนุน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหต	ุ ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

100%

75%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

83.44%
50.92%

48.99%

100%

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจลีสซิ่ง
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษัทฯ	เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	

ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตในระดับที่มีอำนาจ

ควบคุมกิจการ	 (มากกว่าร้อยละ	 50	 ของทุนจดทะเบียนชำระ

แล้ว)	โดยมีแนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม	ดังนี้	

 

นโยบายการประกอบธุรกิจ	 

บริษัทฯ	และธนาคารธนชาต	 จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย

หลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจำทุกปี	 และ	 

จัดให้บริษัทลูกทุกบริษัทจัดทำแผนงานธุรกิจและงบประมาณ

ระยะ	 3-5	 ปี	 เสนอให้บริษัทแม่พิจารณาว่า	 มีแนวทางดำเนิน

ธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักหรือไม่	 โดยจะมีการประเมินผล	

ทบทวน	 ปรับแผนธุรกิจ	 และงบประมาณเป็นประจำ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ	

 

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก 

บริษัทฯ	 และธนาคารธนชาต	 จะส่งกรรมการหรือผู้

บริหารระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก	 เพื่อร่วมกำหนด

นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ	 รวมทั้งสามารถกำกับดูแล

การประกอบธุรกิจของบริษัทลูกได้อย่างใกล้ชิด	 และจัดให้

กรรมการผู้จัดการบริษัทลูกรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ

ทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการธนาคาร	 

ธนชาตและบริษัทฯ		

 

การรวมศูนย์งานสนับสนุน 

เป็นการรวมงานสนับสนุนที่แต่ละบริษัทในกลุ่มต้องใช้

บริการไว้	ณ	บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	 แล้วให้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม

ทั้งหมด	 เพื่อเป็นการจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน	 ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง	 ๆ	 และความประหยัดในเรื่องอัตรา

พนักงาน	 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมศูนย์งานสนับสนุนในกลุ่ม	 

ธนชาต	 เช่น	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานบุคลากร	 งานพัฒนา

ระบบงานและระเบียบคำสั่ง	 งานตรวจสอบภายใน	 งานกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงาน	งานปฏิบัติการ	งานควบคุมธุรกิจ	งานบริการ

อิเล็กทรอนิกส์	 งานธุรการและจัดซื้อทรัพย์สิน	 งานกฎหมายและ

ประเมนิราคา	งานตดิตามหนีร้ายยอ่ย	และงานตวัแทนเรยีกเกบ็หนี้	

 

การควบคมุภายใน	การตรวจสอบ	การกำกบัดแูลกจิการบรษิทัแม่

และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตให้ความสำคัญด้านการควบคุมภายใน	 

เป็นอย่างยิ่ง	 โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

อย่างเหมาะสม	 โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ	การบริการ	

และการปฏิบัติงาน	 รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ

แต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งมี

การสอบทานรายการอย่างเหมาะสม	 (Check	&	Balance)	และ

จัดให้มีประกาศ	คำสั่ง	 ระเบียบการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	

ครอบคลุมธุรกิจที่ดำเนินการและการปฏิบัติที่สำคัญ	 เปิดเผยให้

พนักงานทุกคนสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา	โดยมี

หน่วยงานกลางที่ธนาคารธนชาตเป็นหน่วยงานในการพิจารณา

จัดทำและเสนอประกาศ	คำสั่ง	 ระเบียบการปฏิบัติของทุกบริษัท

ในกลุ่ม		

ด้านการตรวจสอบภายใน	 สายงานตรวจสอบภายใน	

จะเป็นทีมงานที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใน

กลุ่มธนชาตทุกบริษัท	 ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ	

ระบบงานที่กำหนด	การตรวจสอบความผิดพลาดบกพร่องในการ

ปฏิบัติงาน	พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการควบคุมที่ดี

ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	

(Compliance)	 เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย	ประกาศ	

คำสั่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานของธุรกิจที่

กลุ่มดำเนินการอยู่	 เผยแพร่ให้พนักงานทำความเข้าใจ	ตลอดจน

กำกบัดแูลใหบ้รษิทัในกลุม่มกีารประกอบธรุกจิและการปฏบิตังิาน

โดยถูกต้อง	

การกำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ของบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มนั้นจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ของแต่ละบริษัท	 ทำหน้าที่กำกับดูแล	 ควบคุมและตรวจสอบ		 

เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น

ได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท	 เพื่อให้แต่ละ

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมี

ประสิทธิผล	รวมถึงสอบทานให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง	

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการ	 

บริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล

กิจการ	 ทั้งในระดับคณะกรรมการ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	

โดยจัดโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการอิสระกับ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ตลอดจนกำหนดขอบเขตหน้าที่ให้เป็น

ไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการประกาศกำหนด	นอกจากนี้	

ยังได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ	

ประกาศให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานในกลุ่มธนชาต	 

ถือปฏิบัติ	โดยยึดหลักความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	และไม่ทำการ

ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์		

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ	 จะดูแลให้บริษัทในกลุ่ม	 มีการวิเคราะห์และ

ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ	 รวมถึงการจัดให้มีการ

จัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม	 และสอดคล้องกับ

แนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จะมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	 

ที่สำคัญ	 ๆ	 ของบริษัทในกลุ่มที่อาจต้องการการสนับสนุนทาง	 

การเงินหรือการจัดการจากบริษัทฯ	 โดยตรง	 ทั้งนี้	 นโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตได้จัดทำตาม

แนวทางที่	ธปท.	กำหนด		
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหต ุ บริษัทย่อยอื่น	ๆ	ประกอบด้วย	บจ.	เนชั่นแนล	ลีซซิ่ง	บจ.	กรุงเทพเคหะ	บจ.	สินเคหการ	บจ.	พัสระ	บจ.	ถิรวานิช	บจ.	ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา	กองทุนรวม	 
	 ธนชาติ	พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6	บจ.	ธนชาตเอสพีวี	01	บจ.	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	และ	บจ.		ธนชาตแมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล       
	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 337	 0.90	 1,057	 4.44	 2,378	 12.05	
	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 20,280	 54.04	 18,986	 79.73	 15,360	 77.82	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 104	 0.28	 110	 0.46	 72	 0.36	
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 271	 0.72	 145	 0.61	 210	 1.06	
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 17	 0.04	 17	 0.07	 63	 0.32	
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 2	 0.01	 7	 0.03	 6	 0.03	
	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 60	 0.16	 65	 0.27	 55	 0.28	
	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	 377	 1.00	 285	 1.20	 160	 0.81	
	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด	 356	 0.95	 466	 1.96	 421	 2.13	
	 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด		 271	 0.72	 253	 1.06	 20	 0.10	
	 บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จำกัด	 -	 -	 1	 -	 1	 0.01	
	 บริษัทย่อยอื่น	ๆ		 37	 0.10	 21	 0.09	 53	 0.27	

	 รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 22,112	 58.92	 21,413	 89.92	 18,799	 95.24	

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	
	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 414	 1.11	 391	 1.65	 573	 2.90	
	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 6,477	 17.26	 9,109	 38.25	 9,125	 46.23	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 1	 -	 3	 0.01	 1	 0.01	
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 -	 -	 3	 0.01	 8	 0.04	

	 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 6,892	 18.37	 9,506	 	39.92	 9,707	 49.18		

	 รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ	 15,220	 40.55	 11,907	 50.00	 9,092	 46.06	

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	
	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 3,625	 9.66	 1,044	 4.38	 1,688	 8.55	
	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 2,220	 5.92	 1,649	 6.93	 1,506	 7.63	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 1,011	 2.69	 777	 3.26	 760	 3.85	
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 281	 0.75	 319	 1.34	 471	 2.39	
	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 217	 0.58	 227	 0.95	 241	 1.22	
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 436	 1.16	 435	 1.83	 368	 1.87	
	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 2,670	 7.11	 2,501	 10.50	 2,081	 10.54	
	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	 11,637	 31.01	 4,682	 19.66	 3,313	 16.79	
	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จำกัด	 96	 0.26	 65	 0.27	 86	 0.44	
	 บริษัท	ที	ลีสซิ่ง	จำกัด		 37	 0.10	 49	 0.21	 4	 0.02	
	 บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จำกัด	 57	 0.15	 94	 0.40	 66	 0.33	
	 บริษัทย่อยอื่น	ๆ		 23	 0.06	 65	 0.27	 62	 0.31	

	 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 22,310	 59.45	 11,907	 50.00	 10,646	 53.94	

	 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ		 37,530	 100.00	 	23,814	 100.00	 	19,738	 	100.00	
	 และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	

กลุ่มธุรกิจ 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยทีม่นียัสำคญัจากงบการเงนิรวมสำหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2550-2552	มดีงันี้	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 

นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต 

ในปี	 2552	 กลุ่มธนชาตได้กำหนดทิศทางทางกลยุทธ์	

(Strategic	 Direction)	 ในการที่จะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 

ครบวงจร	 (Fully	 Integrated	 Financial	 Services	 Group)		 

ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ	 และ

สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินให้แก่ลูกค้ากลุ่ม	 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้กลุ่มธนชาต

สามารถบรรลุทิศทางทางกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้	 กลุ่มธนชาตจึงได้

กำหนดวิสัยทัศน์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการเป็นกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินครบวงจรดังนี้	 “การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ

ทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ

ทางด้านการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะ

สามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันของทุกหน่วยงาน” 

โดยวสิยัทศันด์งักลา่ว	 ไดถ้กูสรา้งขึน้จาก	3	พืน้ฐานหลกั 

คอื	การเปน็กลุม่ธรุกจิทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิครบวงจร	 (Universal	

Banking)	 โดยมีธนาคารธนชาตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์	 เพื่อ	 

ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	

(Customer	Centric)	 และความร่วมมือ	 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ของทุกหน่วยงาน	(Synergy)	

นอกจากนี้	 ความพยายามและความสำเร็จภายใต้		 

3	พื้นฐานหลักนี้	ไม่เพียงแต่ทำให้กลุ่มธนชาตเป็นสถาบันการเงิน

ครบวงจรที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน	 แต่ยังเป็นพลัง

สำคัญในการที่จะทำให้กลุ่มธนชาตเป็นธนาคารชั้นนำของ

ประเทศได้ในอีก	3-5	ปีข้างหน้า	

จากเป้าหมายของการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 

ครบวงจร	 กลุ่มธนชาตมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารขนาดกลาง	 

ชั้นนำของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศ	 ภายใต้การ

เติบโตอย่างมั่นคง	 (Organic	Growth)	 คือ	 การมีขนาดสินทรัพย์	 

ที่เหมาะสมต่อการแข่งขันทางธุรกิจ	 และมีผลการดำเนินงาน

ทางการเงินในระดับเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	

ธนาคารพาณิชย์	 ดังนั้น	 กลุ่มธนชาตจึงให้ความสำคัญในการ

สร้างธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ซึ่งปัจจุบัน

กลุ่มธนชาตมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในการสร้างความ	 

ได้เปรียบทางการแข่งขัน	ประกอบกับกลุ่มธนชาตให้ความสำคัญ

กับการบริหารความเสี่ยง	ดังนั้น	 การกระจายความเสี่ยงทางด้าน

สินทรัพย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้กลุ่มธนชาตมีการเติบโต	 

ที่แข็งแกร่ง	 โดยกระจายการขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก	 เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกแก่ลูกค้า	 นอกจากนี้	 กลุ่ม

ธนชาตยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตร	 คือ	 ธนาคารแห่ง	 

โนวาสโกเทีย	 “สโกเทียแบงก์”	 ในการสร้างเสริมธุรกิจใหม่	 ๆ		 

เช่น	 ธุรกิจเครดิตการ์ด	 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 ธุรกิจการ

บริหารเงิน	 ซึ่งทำให้กลุ่มธนชาตสามารถที่จะเพิ่มการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ให้แก่ลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น	 นอกจากนี้		 

เพื่อให้กลุ่มธนชาตมีโครงสร้างการเติบโต	 (Growth	 Structure)	

อย่างแข็งแกร่ง	 กลุ่มธนชาตยังเพิ่มการให้ความสำคัญกับการ

กระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้มีความสมดุลระหว่างรายได้จาก

อัตราดอกเบี้ย	 (Interest	 Income)	และรายได้จากค่าธรรมเนียม	

(Fee-based	 Income)	 โดยการสนับสนุนธุรกรรมค่าธรรมเนียม	 

ของธนาคาร	 และการ	 Cross-selling	 ซึ่งเป้าหมายของความ

สำเร็จดังกล่าวนี้	 ได้ถูกทำการสื่อสารต่อพนักงานทั้งองค์กร	 ในปี	

2552	กลุ่มธนชาต	ได้กำหนดความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์	 (Strategic	

Intents)	9	ประการ	ดังนี้	

1.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน	

(We	intend	to	meet	all	strategic	financial	targets.)	

2.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดของ

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นอันดับ	 1	 (We	 intend	 to	maintain	

market	leader	in	Hire	Purchase	business.)	

3.	 เรามีความมุ่งมั่นในการขยายช่องทางเพื่อเข้าถึง

ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	 (We	 intend	 to	 increase	 in	 customer	

accessibility.)	

4.	 เรามีความมุ่งมั่นในการกระจายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อ	

(We	intend	to	diversify	business	loan	portfolios.)	

5.	 เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ	Cross-selling	

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 (We	 intend	 to	 have	 a	 drastic	

improvement	in	Cross-selling.)	

6.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของ

ธนาคารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	 (We	 intend	 to	

grow	by	increasing	fee-based	income	proportion.)	

7.	 เรามีความมุ่งมั่นในการเพิ่มและพัฒนาผลของงาน

และบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ	(We	intend	to	enhance	our	

productivity	and	cost	effectiveness.)		

8.	 เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้

สำเร็จในระดับ	“Best-in-Class”	(We	intend	to	achieve	“Best-

in-Class”	in	customer	servicing.)	

9.	 เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งของ

แบรนด์	(We	intend	to	build-up	our	brand	strengthening.)	

ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์	 (Strategic	 Intents)	 ได้	 

ถูกสื่อสารสู่พนักงานทุกระดับเพื่อให้พนักงานทุกคน	 ทุกหน่วย

ธุรกิจมีความมุ่งมั่นเดียวกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ	 

เป้าหมายทางกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาตที่ได้วางไว้	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิด

ความสอดคล้องทางกลยุทธ์ที่สามารถควบคุมดูแลกลยุทธ์องค์กร

อย่างเป็นระบบ	และสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กลุ่ม

ธนชาตจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการ	CEO’s	 Six-point	 Agenda	

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบความ

สำเร็จอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ	
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การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

 

ลักษณะบริการ 

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม	

พ.ร.บ.	 ธุรกิจสถาบันการเงิน	 และประกาศ	 ธปท.	 ที่เกี่ยวข้อง	

ประกอบกิจการเป็นผู้แนะนำซื้อขายหน่วยลงทุน	 แนะนำเปิด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	 นายหน้าประกันภัย	 ประกันชีวิต		 

ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้	และดูแลรักษา

หลักทรัพย์	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 ธนาคารธนชาตมีสาขา

รวม	 256	 สาขา	 (ไม่รวมสำนักงานใหญ่)	 เครื่องถอนเงินสด

อัตโนมัติ	 (ATM)	 (ทั้งในและนอกสาขา)	 จำนวน	 401	 เครื่อง	

เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ	 (CDM)	 จำนวน	 3	 เครื่อง	 และมี	 

จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งสิ้น	 91	 จุด	 โดย	 

ให้บริการ	ณ	 ที่ทำการสาขาจำนวน	 76	 สาขา	 และสำนักงาน	 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	จำนวน	15	สำนักงาน		

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ	

ธนาคารธนชาตได้มีการดำเนินการปรับปรุง	 และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลาก

หลายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น	 โดยมีผลิตภัณฑ์	 4	 กลุ่มหลัก	 ดังนี้	

กลุ่มเงินฝาก	กลุ่มสินเชื่อ	กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์	และกลุ่มอื่น	ๆ	

ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารธนชาต	

 ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลุ่มที่	1	
บริการด้านเงินฝาก	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กลุ่มที่	2	
บริการด้านเงิน	
ให้สินเชื่อ	
	
	
	

ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้า	
ทัง้ประเภทบคุคลธรรมดา	และนติบิคุคล 
แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น	 4	
ประเภทใหญ่	ๆ	คือ	เงินฝากออมทรัพย์	
(Saving	 Deposit)	 เงินฝากประจำ	
(Fixed	Deposit)	เงนิฝากกระแสรายวนั	
(Current	 Deposit)	 และเงินฝาก		 
เงนิตราตา่งประเทศ	(Foreign	Currency 
Deposit)	
 
 
 
 
 
 
1.	 สินเชื่อบุคคล	 ได้แก่	 บริการ		
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 ภายใต้ชื่อ
ผลิตภัณฑ	์ “Home	 4	 You”	 บริการ		
สินเชื่ออเนกประสงค	์ ภายใต้ชื่อ
ผลิตภัณฑ	์ “TBANK	 Home	 Plus”	
บรกิารสินเชื่อเพื่อการศึกษา	ภายใต้
ชื่อผลิตภัณฑ์	 “Scholar	 Loan”	
บริการสินเชื่อสารพัดนึก	 เป็นวงเงิน
กู้ เพิ่มแก่ลูกค้า เช่าซื้ อรถยนต์ของ
ธนาคารธนชาตที่มีประวัติการผ่อน
ชำระดี	 บริการบัตรเครดิต	 นำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ	
วซีา่/มาสเตอรก์ารด์	 โดยเน้นการบริการ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติดี	
และกลุ่มลูกค้าเงินฝาก		
 

โดยในปี	 2552	 ธนาคารธนชาตได้พัฒนาและนำ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ออกสู่ตลาด	 2	 ผลิตภัณฑ์	 คือ	 เงินฝาก	 

ออมทรัพย์	 “Ultra	 Savings”	 และเงินฝากกระแสรายวัน	
“Premium	 Current”	 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้า	 และเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น	
นอกจากนี้ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ	Cross-selling	
และ	 Up-selling	 กับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน	 ธนาคารใช	้ 
กลยุทธ์ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า	 (Customer	 Segmentation)	
นอกจากนี้	 ธนาคารเปิดตัวการให้บริการ	 Prestige	 Banking	
Service	 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การดูแล	 การบริการ	และมอบสิทธิ
พิเศษ	 แก่ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร	 โดยมีการนำเสนอการให้
บริการผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ทั้งส่วนที่เป็นเครือข่ายสาขาของ
ธนาคารธนชาต	ช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์	 ทีมงาน
ทางการตลาด	ทีมงานขาย	รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ	
 

ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการ	 

ให้บริการและนำเสนอบริการที่ครบวงจร	 ครอบคลุมทุกความ
ตอ้งการของลกูคา้	 รวมถงึมกีารสง่เสรมิการตลาดตามสถานการณ	์
และภาวะการแข่งขันโดยมีสายงาน	 Retail	 Banking	 เป็น	 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการพฒันาผลติภณัฑ	์ เงือ่นไข	ตลอดจน
อตัราดอกเบีย้	 โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	จะแบ่งเป็น	 4	กลุ่ม	ดังนี้	
ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้าน	ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลโดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน	 ลูกค้าเช่าซื้อที่มีประวัติ	
การผ่อนชำระดี	และลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น	ทั้งนี้	ธนาคารธนชาตจัดให้มีช่องทางการให้บริการสินเชื่อ
บุคคล	 โดยเจ้าหน้าที่ทีมขายลูกค้าผู้บริโภค	 ดูแลการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนธุรกิจ	 และเครือข่าย
สาขาเปน็ชอ่งทางการประชาสัมพันธ์สินเชื่อบุคคลหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่	ๆ	แก่ลูกค้า	
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 ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 

2.	 สิน เชื่ อ เพื่ อผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เกี่ยวกับรถยนต์	 บริการสินเชื่อเพื่อ	 
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถยนต์	 ที่มี
ความต้องการวงเงินกู้	 ประเภทวงเงินกู้
ระยะสั้น	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่องในกิจการ	 และ
วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการขยาย
ธรุกจิ	หรอืลดตน้ทนุทางการเงนิ	รวมถงึ
เสนอบริการทางการเงินด้านอื่น	ๆ	 เช่น	
ค้ำประกัน/อาวัล	 และวงเงินสินเชื่อ	 
เพื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศ	เป็นต้น	
 
 
 
3.	 สินเชื่อธุรกิจ	 ธนาคารธนชาต
แบง่กลุม่ลกูคา้สนิเชือ่ธรุกจิ	(Corporate 
Finance)	ออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	ธุรกิจ
ขนาดใหญ	่ หมายถึง	 กลุ่มลูกค้าที่มี
ยอดขายมากกว่า	 1,000	 ล้านบาท	 
ต่อปี	 ธุรกิจขนาดกลาง	 หมายถึง	
กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายมากกว่า	 300	
ล้านบาทต่อปี	 หรือมีความประสงค์จะ	 
กู้ยืมเงินจากธนาคารธนชาตมากกว่า	
50	 ล้านบาท	 สำหรับลูกค้าที่มีสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ	 และ	 
ปริมณฑล	และกลุ่มลูกค้าที่มียอดขาย
มากกว่า	 200	 ล้านบาทต่อปี	 และมี
ความประสงค์จะกู้ยืมเงินมากกว่า		 
25	 ล้านบาท	 สำหรับลูกค้าที่มีสถาน
ประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ	 และ	 
ปริมณฑล	ธุรกิจขนาดเล็ก	หมายถึง	
กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายน้อยกว่า	 300	
ล้านบาทต่อปี	 หรือมีความประสงค์จะ
กูย้มืเงนิจากธนาคารนอ้ยกวา่	50	ลา้นบาท 
สำหรับลูกค้าที่มีสถานประกอบการ	 
ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	และ
กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายน้อยกว่า	 200	
ล้านบาทต่อป	ีและมีความประสงค์จะ	 
กู้ยืมเงินไม่เกิน	 25	 ล้านบาท	 สำหรับ
ลูกค้าที่มีสถานประกอบการนอกเขต
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล 
	

มุ่งเน้นบริการด้านสินเชื่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับรถยนต์	 โดยกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมการตลาด	 เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ที่
ธนาคารธนชาตมฐีานขอ้มลูและความไดเ้ปรยีบดา้นความสมัพนัธ์
ในกลุ่มผู้ประกอบการประเภทต่าง	ๆ	ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าโดยบริการให้คำปรึกษาการวางแผนธุรกิจและการเงินกับ
ลูกค้าควบคู่กันไป	 เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม	 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่รวมบริการทางการเงินอื่น	 ๆ	 ให้ลูกค้าได้รับ
วงเงินและผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	ตรงกับความต้องการและโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ	 กระจายอำนาจ	 
ในการอนุมัติ	 โดยใช้แบบพิจารณาเครดิต	 (Credit	 Scoring)		 
เป็นเครื่องมือในการกลัน่กรองและพจิารณาอนมุตัสิำหรบัสนิเชือ่ที่
เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อมาตรฐาน	 ทั้งนี้	 มีช่องทางการให้บริการ	 
ในเขตกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และในเขตต่างจังหวัด	
 

ธนาคารธนชาตกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาค

อุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ	
พร้อมกับการคำนึงถึงความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อของธนาคาร	
โดยพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผล
ตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้	 พยายามควบคุม
คุณภาพของเงินให้สินเชื่อให้ดีขึ้นและได้มุ่งพัฒนาทีมงานให้มี
ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	 พร้อมจัดตั้งทีมที่ปรึกษาทางการเงิน	
(วาณชิธนกจิ)	 เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการใหค้ำปรกึษาทางการเงนิ
กบัลกูคา้อยา่งครบวงจร	มุง่เนน้การใหบ้รกิารทีต่รงกบัความตอ้งการ
ของลูกค้าเป็นหลัก	 นอกจากธนาคารธนชาตจะมีนโยบายการ	 
ให้บริการแก่ลูกค้าด้านวงเงินสินเชื่อแล้ว	 ทีมงานของธนาคาร	 
ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ในระดับใกล้ชิด	 
แก่ลูกค้า	 สามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร	 
ให้ลูกค้าด้วยการให้คำแนะนำในทุก	 ๆ	ด้าน	 เพื่อให้ลูกค้าเติบโต
อยา่งยัง่ยนื	 โดยนำเสนอบรกิาร	 รวมทัง้สง่เสรมิการขายผลติภณัฑ์
ทางการเงินของกลุม่ธนชาต	ทีค่รอบคลมุความตอ้งการของลกูคา้	
และตอบสนองความต้องการลูกค้าในทุกด้าน	นอกจากนี้	ธนาคาร
ธนชาตได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ	 เพื่อ
ดแูลและออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	อกีทัง้ยงัไดล้งทนุในระบบ
สนิเชือ่	 รวมถงึพฒันากระบวนการทำงานภายในใหม้คีวามกระชบั 
และคล่องตัวมากขึ้น	 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น	 ธนาคารธนชาต	 เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่	 ที่มีผลการดำเนิน
งานดี	 โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 (Target	
Sector)	 ทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 รวมทั้งเน้นการขยาย	 
ฐานลูกค้าไปสู่	 Supply	Chain	 ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย	
โดยให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 สำนักงานใหญ่
ของธนาคารธนชาต	การ	Cross-selling	 ของกลุ่มธนชาต	สาขา
ของธนาคารธนชาต	 เครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ	 และ
อเิลก็ทรอนกิสแ์บงกก์ิง้ 
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4.	 สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต	์ โดยบรกิาร 

ที่มุ่งเน้น	 คือ	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนตใ์หม	่

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง	 ธนาคาร	 

ธนชาตได้เปิดให้บริการสินเชื่อ	 Sale	

and	 Lease	 Back	 ในชื่อผลิตภัณฑ ์  

“สินเชื่อรถแลกเงิน”	 ซึ่งเป็นสินเชื่อที่

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 

ที่ต้องการเงินสด	 นอกจากนี้	 ยังมี

โครงการเกี่ยวกับรถยนต์อื่น	 ๆ	 เช่น

โครงการสินเชื่อ	NGV	ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ธนาคารธนชาตร่วมมือกับ	 ปตท.		 

ใหส้นิเชือ่ในอตัราดอกเบีย้ตำ่เพือ่ตดิตัง้

อุปกรณ์รองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติ	

(NGV)	 เพื่อส่งเสริมการลดใช้น้ำมัน	

และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

 

	

	

	

	

5.	 สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ 

เปน็การใหบ้รกิารครบวงจรในดา้นการคา้

ต่างประเทศ	เช่น	การเปิดเล็ตเตอร์ออฟ

เครดติเพือ่การสัง่สนิคา้เขา้	(Import	L/C)	  

และการให้สินเชื่อทรัสต์รีซีท	 (Trust	

Receipt)	การทำแพคกิง้เครดติ	(Packing 

Credit)	 การรับซื้อและซื้อลดตั๋วค่า

สินค้าออก	 (Export	 Bill	 Negotiation)	

สแตนด์บายเล็ต เตอร์ออฟเครดิต	

(Standby	L/C)	และหนังสือค้ำประกัน

ต่างประเทศ	(Letter	of	Guarantee)	

 

  

ธนาคารธนชาตพิจารณาให้สินเชื่อด้วยความรอบคอบ

รัดกุม	 โดยให้บริการสินเชื่อ	ณ	สำนักงานใหญ่	 และสาขาทั่วทุก

ภูมิภาค	 โดยมีนโยบายการกำหนดราคาให้สามารถแข่งขันได้	 

ในตลาด	และให้ผลตอบแทนสูง	 รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรบัเปลีย่นเงือ่นไขการใหเ้ชา่ซือ้ไดใ้นขอบเขตทีก่ำหนด	นอกจากนี ้

ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายที่ดี	 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั้งในเชิงรุก	 

และเชิงรับ	 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทให้เช่าซื้อ

ทีอ่ยูใ่นกลุม่ของบรษิทัผูจ้ำหนา่ยรถยนต	์ ใชก้ลยทุธก์ารเจาะตลาด 

(Market	 Penetration	 Strategy)	 เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดด้านเช่าซื้อรถยนต์	 โดยการเชิญชวนลูกค้าเดิมที่	 

ใช้บริการกับธนาคารธนชาตให้มาใช้บริการซ้ำในการทำเช่าซื้อ

รถยนตค์นัตอ่ไป	นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตไดข้ยายกลุม่เปา้หมาย

ไปยังลูกค้าที่ใช้บริการเช่าซื้อกับบริษัทอื่นหรือลูกค้าที่ไม่เคย	 

ใช้บริการเช่าซื้อ	 (ลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือนิติบุคคล)	 ให้มาทำ	 

เช่าซื้อกับธนาคารธนชาต	 รวมถึงเพิ่มช่องทางผ่านฐานลูกค้า	 

ของกลุ่มธนชาต	 (Cross-selling)	 โดยเน้นกลุม่ลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพ	

และการร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะแคมเปญพิเศษแก่	 

กลุ่มลูกค้าเฉพาะ	

 

การบริการที่ถูกต้องแม่นยำ	 สะดวกรวดเร็ว	 อัตราดอก

เบี้ย	 และค่าธรรมเนียม	 ถือเป็นตัวแปรตัวหลักในการส่งเสริมให้

ลูกค้ามาใช้บริการด้านธุรกรรมการค้าต่างประเทศ	 โดยธนาคาร

ธนชาตคำนึงถึงรายได้จากการทำธุรกรรมของลูกค้าในภาพรวม

และการสร้างฐานลูกค้าเป็นประเด็นหลัก	 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายดังนี้	 ลูกค้ารายใหญ่	 ขนาดกลาง	 และรายย่อย	 โดยกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	 ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐาน

ลูกค้าในอนาคต	 และสร้างเครือข่ายไปยังต่างประเทศทั่วโลก	

สำหรับลกูคา้ธรุกจิขนาดกลางและรายยอ่ยจะเปน็ฐานในการสรา้ง

รายได้	 ทั้งนี้	 ได้เปิดช่องทางการให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย	 

การค้าต่างประเทศ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสินเชื่อธุรกิจ	 และ	

SMEs	และเครือข่ายสาขาของธนาคาร	

 

 ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 

มอบเงินสนับสนุนแก่นายสมทรง ขุนอาจ (ครูชูชีพ) บุคคลตัวอย่างที่อุทิศตนเพื่อสอนวิชาศิลปะโขนให้แก่

เด็ก ๆ ที่มีใจรัก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกแก่เยาวชน 
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รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินของ

ลู ก ค้ า ใ ห้ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วย	

บรกิารโอนเงนิ	(Fund	Transfer)	บรกิาร

โอนเงนิรายยอ่ยอตัโนมตั	ิ(ATS)	บรกิาร

โอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร	

(BAHTNET)	 บริการโอนเงินรายย่อย

ระหว่างธนาคาร	 (SMART)	 บริการ	 

รับชำระ เงินค่ าสินค้ าหรื อบริการ		 

(Bill	 Payment)	 ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	

ของธนาคารธนชาต	

 

 

1.	 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตรา		

ต่างประเทศ	ให้บริการซื้อขายธนบัตร

ต่างประเทศ	 Travelers’	 Cheques	

รวมถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ทนัท	ีและการซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศ

ลว่งหนา้	 เพือ่ธรุกรรมของลกูคา้ทางดา้น

การค้าต่างประเทศ	 และเพื่อการโอน

เงินตราต่างประเทศเข้า/ออก	 สำหรับ

การรับและชำระค่าสินค้าและบริการ

เพื่อบุคคลธรรมดา	 รวมถึงการเปิด

บัญชี เ งิ นฝากที่ เ ป็ น เ งิ นต ราต่ า ง

ประเทศ	(FCD)	เป็นต้น	

 

2.	 ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร		

ธนชาตไดข้ยายการใหบ้รกิารผลติภณัฑ์

ตั๋วแลกเงินไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ	

เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก	และเพิม่

การบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น	

โดยไดร้บัการตอบรบั	และความเชือ่ถอื

จากลกูคา้ของธนาคารธนชาตเปน็อยา่งด ี

 

 

 

 

 

 

 

	

เน้นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางด้านราคาค่าธรรมเนียม	

และการขายแบบ	Cross-selling	 และ	Up-selling	 ซึ่งสามารถ	 

นำเสนอได้ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 เพิ่มรายการ	 

ส่งเสริมการขายให้ดึงดูดใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 เน้นการเข้าถึง		 

ความง่าย	 และสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ	 และสามารถ	 

รับเงินได้ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน	 โดยมีสาขาตั้งอยู่ใน

ศูนย์การค้าพร้อมให้บริการ	 เน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความ

สะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม	 และต้องการความปลอดภัย	 

ในการโอนเงิน	 นอกจากนี้	 ยังได้พัฒนาระบบการให้บริการ	 

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	

 

 

 

ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขาและ

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ครอบคลุมการให้

บริการแก่ธุรกิจและนักท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ	 รวมถึงการปรับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 โดยอิงกับการเคลื่อนไหว

ของเงินตราต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสำคัญ	ทำให้ลูกค้าของ

ธนาคารได้ราคาที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม	

 

 

 

 

 

 

 

ในป	ี2552	ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันารปูแบบการใหบ้รกิาร

ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินให้มีความสะดวก	 ปลอดภัย	 และเพิ่ม	 

ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ	 โดยจัดทำสมุดแสดงรายการ

ตั๋วแลกเงินเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการ  

ธุรกรรม	 และยอดเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับได้ในสมุด

เล่มเดียว	 และยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ	 

ด้วยการโอนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดชำระคืน

ของตั๋วแลกเงิน	 หรือดอกเบี้ยรายงวดกรณีมีการจ่ายดอกเบี้ย	 

รายงวดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	หรือกระแสรายวันตามที่ระบุ

ไว้ในใบคำสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น	 

กลุ่มลูกค้าเงินฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	 ที่มีความรู้	

ความเข้าใจ	 มีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารหนี้	 และ

สามารถรับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารผู้ออกตราสารได้	 

ในระดับหนึ่ง		

 

กลุ่มที่	4	

บริการด้านอื่น	ๆ	

กลุ่มที่	3	

บริการด้าน	

อิเล็กทรอนิกส์	 	

 ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบ

ธุรกิจ 

สำหรับปี	 2552	 เงินให้สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบัน

การเงินขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง	อันเนื่องมาจากการชะลอตัว

ของอุปสงค์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ	 ทำให้ความต้องการ

สินเชื่อมีแนวโน้มลดลง	 อีกทั้งธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวด	 

ในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น	 เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้	 

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 ด้านสินเชื่อเช่าซื้อได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจ	 โดยยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์	 สำหรับ

ปี	 2552	 ลดลง	 ส่งผลให้ยอดสินเชื่อเช่าซื้อใหม่ลดลงเนื่องจาก

ภาวะดังกล่าว		

นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว	 การเปลี่ยนแปลง	 

กฎเกณฑ์ทางการบางประเด็นถือเป็นอุปสรรคในการประกอบ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในระยะสั้น	 แต่จะส่งผลให้เกิดความ

แข็งแกร่งทางการเงินและความเป็นมาตรฐานสากลของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะยาว	ภายหลัง	พ.ร.บ.	 ธุรกิจสถาบัน

การเงิน	 พ.ศ.	 2551	 มีผลบังคับใช้	 ธปท.	 ได้มีการนำเกณฑ์	 

การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ	 (Basel	 II	 Pillar	 2)	มาใช้

กับธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งมีผลต่อการดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอ	 

ต่อความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์	 และ

หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม	 ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์	 

ต้องดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน		 

การทำธรุกจิภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ การใหส้นิเชือ่	การลงทนุ 

และการก่อภาระผูกพัน	 ตลอดจนการกำกับดูแลความเสี่ยงของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	เป็นต้น	

นอกจากนี้ มีการใช้หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเพื่อการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี	 โดยให้ความสำคัญกับกรรมการและ	 

ผู้บริหารระดับสูงให้มีบทบาทสำคัญในการบริหารและกำกับดูแล

สถาบันการเงิน	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่ขัดแย้งทาง	 

ผลประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์	 ในส่วนของปัจจัยที่เกื้อหนุนการ

ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี	 2552	มีปัจจัยที่สำคัญ	 ได้แก่	

การอนุญาต	 การขยายขอบเขต	 และขยายการให้บริการทำให้

ธนาคารพาณชิยส์ามารถประกอบธรุกจิไดห้ลากหลายมากขึน้	 เชน่	

•	 การอนุญาตเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ

ทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน	 (Private	 Repo)	 สำหรับการให้	 

กู้ยืมเงิน	 และการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้

ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นหลักประกันกับผู้ลงทุน

สถาบัน	 8	 ประเภทที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	

•	 การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรม

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ลงทุนสถาบัน		 

8	ประเภทที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากเจ้าพนักงานควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน	

•	 ขยายขอบเขตการให้บริการที่ธนาคารพาณิชย์

สามารถให้บริการด้านงานสนับสนุน	 และการให้บริการอื่นเพิ่ม

เติมแก่บุคคลอื่น	(Insourcing)		

 

3.	 บริ ก ารงานผู้ แทนผู้ ถื อหุ้ นกู	้		

บริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์	

ได้แก่	 การรับบริการเป็นผู้เก็บรักษา

ทรัพย์สิน	 (Custodian)	การเป็นผู้ดูแล	 

ผลประโยชน	์ ของกองทุน	 (Trustee,		 

Fund	Supervisor)	บรกิารเปน็ผูแ้ทนผูถ้อื	 

หุน้กู	้ (Bondholder’s	Representative)		 

ตามที่ได้รับอนุญาตจาก	 ธปท.	 และ

สำนักงาน	ก.ล.ต.		

  

ตลาดบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์	 เติบโตตาม	 

ตลาดทุน	 ธนาคารธนชาตได้เล็งเห็นโอกาสดังกล่าว	 และเพื่อ	 

เติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้า	 จึงได้เริ่มประกอบธุรกิจการให้บริการงานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

(Bondholders’	Representative)	 เมื่อปลายปี	 2548	 โดยรับโอน

ธุรกิจดังกล่าวมาจาก	บริษัทฯ	 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ประจำของธนาคาร	 และเมื่อปี	 2551	 ธนาคารได้เพิ่มการให้

บริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น	 โดยได้รับอนุญาตจากทางการให้

บริการเป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน	 (Custodian)	 และผู้ดูแล	 

ผลประโยชน์กองทุน	 (Trustee,	 Fund	Supervisor)	 แต่เนื่องจาก

ตลาดบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์	 มีการแข่งขัน	 

สูงมาก	ทำให้อัตราส่วนการทำกำไรต่ำ	 ผู้ประกอบการหลายแห่ง

จึงพยายามใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำในด้านต้นทุน	 (Cost	

Leadership)	 โดยเน้นการให้บริการในปริมาณมาก	 ๆ	 เพื่อให้	 

เกิดความประหยัดจากขนาด	 และใช้กลยุทธ์ในการให้บริการ	 

ทางการเงินประเภทอื่นร่วมด้วย		

 ผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ณ	 สิ้นปี	 2552	 จำนวนธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมี	 

ทั้งสิ้น	 32	 แห่ง	 โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน	 

ในประเทศไทยทั้งสิ้น	 17	 แห่ง	 และจำนวนสาขาธนาคาร	 

ต่างประเทศอีกจำนวน	15	แห่ง		

หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์	 

รวมทั้งระบบเท่ากับ	 7,121,319	 ล้านบาท	แยกเป็นสัดส่วนของ

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน	 6,654,901	

ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 93.45	 จากยอดเงินรับฝาก	 และ	 

เป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจำนวน	

466,418	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.55	จากยอดเงินรับฝาก	

ณ	สิ้นปี	 2552	 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวร้อยละ	

0.08	 จากระยะเดียวกันปีก่อน	 โดยการชะลอตัวของเงินฝาก	 

เป็นผลอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในช่วงระยะที่ผ่านมา	

เลยส่งผลทำให้นักลงทุนย้ายการลงทุนไปยังตราสารประเภทอื่น	

ในส่วนของเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์	 

รวมทั้งระบบเท่ากับ	7,807,233	ล้านบาท	 เป็นยอดเงินให้สินเชื่อ

สุทธิของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน	

6,964,834	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 89.21	 จากยอดเงิน	 

ให้สินเชื่อสุทธิ	 และเป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของสาขาธนาคาร

ต่างประเทศอีกจำนวน	 842,395	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	

10.79	จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิ	 โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับสิ้นปี

ที่ผ่านมา	

นอกเหนือจากภาวะการแข่งขันในกลุ่มธนาคารพาณิชย์

แล้ว	 ยังมีการแข่งขันในระบบการเงิน	 เช่น	 สถาบันการเงินที่มิใช่

ธนาคารพาณิชย์	 ตลาดเงินและตลาดทุน	 ธนาคารเฉพาะกิจของ

ภาครัฐ	 ซึ่งมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น	อันเป็นผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทางการ	 ให้มีความยืดหยุ่นและรองรับ

การเปิดเสรีทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ซึ่งจากภาวะการ

แข่งขันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวทำให้ธนาคารพาณิชย์พยายามสร้าง

ความแตกต่างโดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา	 เช่น	 การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลาย	การพัฒนา

ช่องทางการให้บริการ	 การพัฒนาคุณภาพการบริการ	 รวมถึง	 

การสร้างพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจการเงิน	 ทั้งนี้	 เพื่ออำนวยความ

สะดวกและตอบสนองต่อทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า	

อีกทั้ งได้มีการมุ่ ง เน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมากขึ้น		 

ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 และการเพิ่มโครงการด้าน	 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (CSR)	 นอกเหนือ	 

ไปจากการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของ

ธนาคารพาณิชย์		

ในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน	 “กนง.”	 ของ	 ธปท.	ครั้งล่าสุด	ณ	วันที่	

13	มกราคม	2553	 ได้มีนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ	1.25	

นับว่าเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน	

2552	ณ	สิ้นไตรมาสที่	 4	ปี	 2552	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ		 

1	ปีของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ	 0.65-1.60	 ในขณะที่อัตรา

ดอกเบี้ยให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย	ณ	สิ้นไตรมาสที่	4	ปี	2552	นั้นจะอยู่ที่ร้อยละ	6.44-

7.13	 ส่งผลให้อัตราส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ	 

สินเชื่อโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ	5.53-5.79	

 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง	 

ณ	 สิ้นปี	 2552	 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น	

432,970	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	5.20	 โดยธนาคารธนชาต

มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับที่	 7	 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์	 

โดยธนาคารธนชาตมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝากรวมกับ

เงินกู้ระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ	 5.09	 ของยอดเงินฝากในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์	 โดยมียอดเงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นทั้งสิ้น	

341,496	 ล้านบาท	 เป็นอันดับที่	 7	 ในส่วนด้านเงินให้สินเชื่อ	

ธนาคารธนชาตมียอดเงินให้สินเชื่อจำนวน	 283,571	 ล้านบาท	

โดยส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่าง	 

ต่อเนื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 4.75	 ของยอดเงินให้สินเชื่อในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์	ซึ่งเป็นอันดับที่	7	เช่นกัน	

 

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต 

จากการที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่าง	ๆ	ของทั้งในประเทศ	

และต่างประเทศ	 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น		 

โดยคาดว่าเศรษฐกิจของไทยในปี	 2553	 น่าจะเห็นการปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวของเศรษฐกิจ

โลกที่ดีขึ้น	 การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ	 และ

การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ		

อัตราเงินเฟ้อในปี	 2553	 มีการคาดการณ์ว่าจะมีการ

เพิ่มในอัตราเร่งจนถึงช่วงต้นปี	2553	ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคา

น้ำมันมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในปีก่อนหน้า	 โดยการ	 

เร่งตัวนี้น่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาสแรกเท่านั้น	 หลังจากนั้น

อัตราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ	2-4	ทั้งนี้	 เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น

ไม่ได้สะท้อนถึงการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าและบริการอย่าง

กว้างขวาง	แต่เป็นผลมาจากระดับราคาน้ำมันเป็นหลัก	

แนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารของไทยในปี	 2553	

การพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Banking)	 ยังคง

เป็นการพัฒนาหลักของธนาคารพาณิชย์	 อันนำมาซึ่งการเพิ่ม	 

รายได้จากค่าธรรมเนียม	 (Fee-based	 Income)	 และการให้

บริการทางด้านต่าง	 ๆ	ที่มีต่อลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพ

มากขึ้น	 เช่น	 การพัฒนาทางด้าน	 Internet	 Banking,	 Cash	

Management	 และ	Mobile	 Banking	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 การ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	 (Strategic	Alliances)	 กับธุรกิจต่าง	 ๆ	

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ้น	 ทั้งนี้	 รวมถึงการทำ	
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Cross-selling	ในกลุม่ธรุกจิธนาคาร	เชน่	การทำ	Bancassurance 

ของธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต	เป็นต้น		

ในเรื่องของการเจริญเติบโตของสินเชื่อในปี	 2553	นั้น	

จะได้แรงสนับสนุนของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

รอบที่หนึ่ง	จำนวน	280,000	ล้านบาท	ในการกระตุ้นการกระจาย

รายได้	 การสร้างงานในชนบท	 และการเพิ่มกำลังซื้อ	 และรอบที่

สอง	จำนวน	1.43	ล้านล้านบาท	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค	

ทั้งนี้รวมถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ	 ในการสนับสนุนการขยายสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 (Small	 and	Medium	Enterprise	 Loan)	 และ	 

สินเชื่อเพื่อการบริโภค	(Consumer	Lending)	

ปัจจัยเสี่ยงในปี	 2553	 นั้น	 ก็ยังคงอยู่ที่ เรื่องของ

สถานการณ์เรื่องการเมืองที่มีความไม่แน่นอนอยู่	 ซึ่งอาจจะมี	 

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนอยู่บ้าง	 ประกอบกับ

ปัญหาในเรื่องของมาบตาพุด	 ที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้		 

ซึ่งในกรณีนี้จะส่งผลกระทบทำให้ปริมาณของสินเชื่อธุรกิจ	

(Corporate	 Loan)	 มีโอกาสชะลอตัวลงในปี	 2553	 ส่วนด้าน

ความเสี่ยงในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับนั้นจะยังไม่เห็นผล	 

ในปี	2553	แต่จะเริ่มมีผลต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์	ปี	2554	และ	

2555	ซึง่หมายความวา่ธนาคารพาณชิยย์งัพอมเีวลาปรบัตวัเขา้กบั	

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้	

 

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย	์ให้บริการโดย	บล.	ธนชาต	ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์แบบ	ก	 (Full	 License)	 ได้แก่	 การเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์	 การค้าหลักทรัพย์	 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน	 การจัดการกองทุนรวม	 การจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 และการ

จัดการเงินร่วมลงทุน	 และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย	 

ล่วงหน้าแบบ	ส-1	ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 ส่วนธุรกิจจัดการลงทุน	 ให้บริการโดย	

บลจ.	 ธนชาต	ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	 ธุรกิจจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน	

 

ธุรกิจหลักทรัพย ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	

บล.	ธนชาต	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น	

2	สายงานหลัก	 ได้แก่	สายงานธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์	และ	

สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน	 ณ	 วันที่		 

31	 ธันวาคม	 2552	 บล.	 ธนชาต	 มีสำนักงานสาขาทั้งหมด	 25	

สาขา	โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง	ๆ	ดังนี้	

1.	 นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริการเป็น	 

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	 รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์	 

หลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน		 

ลูกค้าของ	บล.	 ธนชาต	มีทั้งบุคคลธรรมดา	ลูกค้ารายย่อย	และ

ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ		

 

2.	 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสาร

อนุพันธ์	

 

3.		การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 (SBL)	 ให้บริการ

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์

ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		

	

4.	 ที่ปรึกษาการลงทุน	 จัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์

ทางการเงินใหม่	 ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 ให้ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า	 โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอย่างมีระบบ

และมีการพิจารณาการกระจายการลงทุน	 โดยคำนึงถึงความ

เหมาะสม	 และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย	 ซึ่ง	 

การลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุนในตราสารหลายประเภท	

 

5.	 ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน	 ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูล

กองทนุรวมของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุตา่ง	ๆ	ที	่บล.	ธนชาต 

เป็นตัวแทน	

 

6.		ที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่าย		

หลกัทรพัย	์ ใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการเงนิ	และเปน็ผูจ้ดัจำหนา่ย	

และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้ งตราสารหนี้และ	 

ตราสารทุน	 ทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ	 

รับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและ	 

รับประกันการจำหน่าย	ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย		

	

7.	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	ให้บริการใน	3	ลักษณะ	

คือ	 งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์		 

นายทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์	 และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก

ใหม่แก่กรรมการ	 หรือพนักงาน	 หรือบริษัทย่อย	 (Employee	

Stock	Option	Program:	ESOP)	

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

1.	 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหน้าซื้อขาย	 

หลักทรัพย์ในปี	 2552	ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี	 2551	ทั้งด้านดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์	 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	 (Market	

Capitalization)	 และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	 โดยมีปัจจัย

บวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	และผลประกอบการของบริษัท

จดทะเบียนที่ปรับตัวดีขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่	 4	 ปี	 2551	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

โดยในปี	2552	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันปรับสูงขึ้น

จากปี	2551	และมีมูลค่าสูงสุดในรอบ	5	ปี	โดยนักลงทุนรายย่อย

มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด	 ขณะที่นักลงทุนต่าง

ประเทศกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ	การระดมทุนในปี	2552	มีบริษัทจด

ทะเบียนเข้าระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด	 17	 บริษัท	 (SET	 6	

บริษัทและ	mai	 11	บริษัท)	 และกองทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวน		 

5	 กองทุน	 ทั้งนี้ในปี	 2552	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดตัวที่	

734.54	 จุด	 สูงกว่าดัชนีปิดของปี	 2551	 ที่	 449.96	 จุด	 มูลค่า	 

การซื้อขายหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดในรอบ	5	ปี	 นับจากปี	 2548	

ในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่	 18,226	 ล้านบาท		 

สว่น	บล.	ธนชาตมมีลูคา่การซือ้ขายหลกัทรพัย	์378,274	ลา้นบาท 

คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	 4.27	 หรืออันดับที่	 7	 จาก

จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด	 35	 บริษัท	 ทั้งนี้มูลค่าการ	 

ซื้อขายหลักทรัพย์	และส่วนแบ่งการตลาดของ	บล.	ธนชาต	มีการ

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2548	เป็นต้นมา	

2.	 สมาชิกในตลาดอนุพันธ์ปัจจุบันมีทั้งสิ้น	 41	 ราย	

โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป	36	บริษัท	และในปี	 2552	ตลาด

อนุพันธ์ได้รับสมาชิกผู้ค้าทองจำนวน	 5	 ราย	 เพื่อเป็นการ

สนับสนุนการซื้อขาย	Gold	 Futures	 โดยตลาดอนุพันธ์	 (TFEX)	

ในปี	 2552	 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น	 1,334,318	 ล้านบาท	 หรือเฉลี่ย	

5,589	ล้านบาทต่อวัน	โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมด	3.08	

ล้านสัญญา	หรือเฉลี่ย	 12,771	สัญญาต่อวัน	 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	

44	 จากปลายปี	 2551	 ซึ่งอยู่ที่ระดับ	 8,837	 สัญญาต่อวัน	 ทั้งนี้

เป็นการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประมาณร้อยละ	 21	สินค้า

ที่มีการซื้อขายมากที่สุด	 คือ	 SET50	 Index	 Futures	 ซึ่ง	 

มีการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ	84	ของปริมาณการซื้อขายรวม	ทั้งนี้	

ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2552	มีสถานะคงค้างรวม	28,281	สัญญา	

และมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น	 29,647	 บัญชี		 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	86.5	จากสิ้นปี	2551	สำหรับสินค้า	Gold	Futures	

ซึ่งเริ่มซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์	 2552	 และ	 Single	 Stock	

Futures	 ที่เพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่	 11	 ตัว	 ในเดือนมิถุนายน	

โดยสินค้าทั้งสองนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี	ทั้งนี้	

Gold	Futures	มีปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยทั้งปี	1,397	สัญญา

ต่อวัน	หรือประมาณร้อยละ	 10	 ของปริมาณการซื้อขายรวมของ

ทั้งตลาดอนุพันธ์	 และ	Single	Stock	 Futures	มีปริมาณการซื้อ

ขายเฉลี่ย	600	สัญญาต่อวันเพิ่มจากปีก่อนหน้าถึง	3	เท่า		

3.	 ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในปัจจุบัน	 มีให้บริการ	 

ในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเท่านั้น	 แต่สำหรับการแข่งขันใน	 

กลุ่มธนาคารกลับมีความรุนแรง	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สำหรับประเทศไทยมีความกระจุกตัว	 และธนาคารต้องการดึงดูด

ลูกค้าเพื่อนำเสนอการให้บริการที่ครบวงจรของธนาคาร	 ทั้งด้าน

การเงิน	 การลงทุน	 ความสะดวกสบาย	 ตลอดจนความหรูหรา	 

ที่ลูกค้าจะได้รับ	 ทั้งนี้	 ยังมีการแข่งขันจาก	 Private	 Bank	 ใน	 

ต่างประเทศ	 ซึ่งมุ่งเน้นที่การลงทุนในหลากหลายประเภท	และ

หลากหลายตราสารทางการเงนิ	 เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีป่ระทบัใจ

ให้กับลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ	

4.	 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่าย	 

หลักทรัพย์มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง	 จากจำนวนผู้ประกอบ

การในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและมีจำนวนมาก โดยบางส่วนนั้นเป็น	 

ผู้ประกอบการที่มีพันธมิตรจากต่างประเทศ	นอกจากนี้	ในสภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันในด้านราคามากขึ้น	 แต่

อย่างไรก็ตามปัจจัยการแข่งขันหลักยังคงเป็นการแข่งขันด้าน

คุณภาพของการให้บริการ	ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	ทั้งด้าน

การให้คำแนะนำที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการ	 

แก้ปัญหาให้กับลูกค้า	 ตลอดจนการสร้างสรรค์และนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับ	 

ลูกค้าได้	

 

ธุรกิจจัดการลงทุน	

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	

บลจ.	 ธนชาต	 ให้ความสำคัญและเน้นการทำตลาด	 

ในส่วนของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป	 (Retail	

Mutual	 Funds)	 ให้มีความหลากหลาย	 เพื่อให้ครอบคลุม	 

ทุกระดับความต้องการและทุกกลุ่มของผู้ลงทุน	 ด้วยการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง	ซึ่ง

รวมถึงการเสนอขายโดยตรงต่อผู้สนใจลงทุน	 โดยจัดให้มี

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดควบคุมดูแลให้

พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด	และเพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน	บลจ.	 ธนชาต	 ได้จัด

ให้มีการเสนอขายกองทุนผ่านสาขาของธนาคารธนชาต	 และ	 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เป็นสถาบัน	 

การเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 นอกจากนี้	 

ไดป้รบัปรงุการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	ดว้ยการพฒันาการ

ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง	ๆ		

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

ณ	สิ้นปี	2552	มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทั้งสิ้น	

20	 บริษัท	 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวมที่

เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น	1,528,058.14	ล้านบาท	(ไม่รวม

กองทุนรวมวายุภักษ์	 กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่าง

ประเทศ	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ

สถาบันการเงินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ	 

เรียกร้อง)	 ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี	 2551	 ร้อยละ	

25.40	มีกองทุนที่จัดตั้งใหม่ระหว่างปี	2552	จำนวน	605	กองทุน	

รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น	590,754.83	ล้านบาท	โดยกองทุน

ส่วนใหญ่ที่จัดตั้งใหม่เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ	ประเภท
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน	1	ปี	 จำนวน	375	กองทุน	มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ	 440,787.34	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

74.61	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนที่จัดตั้งใหม่ในปี	2552		

ณ	 วันที่	 30	 ธันวาคม	 2552	 บลจ.	 ธนชาต	 มีจำนวน

กองทุนรวมภายใต้การจัดการที่เสนอขายประชาชนทั่วไป	 (Retail	

Mutual	 Funds)	 จำนวน	 78	 กองทุน	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	

74,713.96	 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	 2.79	 อยู่ใน

ลำดับที่	 5	 ในจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น	 20	 บริษัท	 โดยมี	 

ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	 4.89	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ เพิ่มขึ้น	 

ส่วนใหญ่มาจากการเสนอขายกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรเกาหลี

ซึ่งมีมูลค่ารวม	 16,760.97	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 79.25	 ของ	 

กองทุนที่เสนอขายทั้งหมด	สำหรับกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้

การบริหารของ	 บลจ.	 ธนชาต	 ณ	 วันที่	 30	 ธันวาคม	 2552		 

มีจำนวน	 23	 กองทุน	 รวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น	 8,256.46	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า	 6,741.64	 ล้านบาท

หรือร้อยละ	445.05	ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหาร

ของ	บลจ.	ธนชาต	มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหาร	22	กองทุน	

รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	 4,511.76	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 

ปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า	504.66	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.59	

 

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

การดำเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต	แบ่งออกเป็น	

2	 ประเภทธุรกิจ	 ได้แก่	ธุรกิจประกันภัย	 ดำเนินการธนชาต

ประกันภัย	 ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท	 และธุรกิจ

ประกันชีวิต	 ดำเนินการโดยธนชาตประกันชีวิตประกอบธุรกิจ

หลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต	 สำหรับสถาบันและองค์กร	 และ

สำหรับบุคคลทั่วไป	

  

ธุรกิจประกันภัย 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	

ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึง	 การบริการรับ

ประกันวินาศภัย	ได้แก่	การประกันอัคคีภัย	การประกันภัยรถยนต์	

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และ

ธุรกิจการลงทุน	

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

ในปี	 2552	 ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยยังคงมี	 

อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ

เทียบกับปี	 2551	 แต่ละบริษัทพยายามปรับตัวอย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ด้วยวิธีต่าง	ๆ	เช่น	ใช้กลยุทธ์การแข่งขัน

ด้านราคา	 คิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ที่ราคาไม่แพงแต่

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก	 เพิ่มความ

คุ้มครองใหม่	 ๆ	 เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า	 ตลอดจนทำ

โฆษณาผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ทั้งทางโทรทัศน์	 วิทยุ	 หนังสือพิมพ์		 

ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง	ๆ	 รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัท

เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากขึ้น	 นอกจากนี้	 หลายบริษัท

ยังมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหลังการขาย	 และ	 

การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย	 มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น	ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เข้ามาใช้

อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินงาน	 ขณะเดียวกัน

หลายบริษัทได้สร้างพันธมิตรทางการค้าที่มีเครือข่ายการจัด

จำหน่ายกว้างขวาง	เช่น	สาขาธนาคารพาณิชย์	ร้านค้าสะดวกซื้อ	

ห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าปลีกรายใหญ่ต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน	 ให้สามารถเข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้อย่างทั่วถึง		 

รวมถึงการขายทางโทรศัพท์	(Telemarketing)	ด้วย		

ธนชาตประกันภัย	 มุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดี	

รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 และซื่อสัตย์	 ตลอดจนได้พัฒนาสาย

ผลิตภัณฑ์	 และนำเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่	 ๆ	 ที่เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้า	 คำนึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อลูกค้า	 รวมทั้ง

การปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขัน	 ให้ทันกับภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป	 เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย	 ขยายฐานสู่กลุ่ม

ลูกค้าใหม่	 และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม	 กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ	95	ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด	 ได้แก่	 กลุ่มลูกค้า

รายย่อยที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน		 

5	ล้านบาท	 โดยประเภทผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ลูกค้าเลือก	

ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันอัคคีภัย	 บ้านอยู่

อาศัย	 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาจากลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร	 

ธนชาต	และการทำการตลาดของธนชาตประกันภัยเอง		

สำหรั บกลุ่ มลู กค้ าที่ มี ทุ นประกั นของทรัพย์ สิ น	 

เอาประกันตั้งแต่	 5	 ล้านบาทขึ้นไปนั้น	 ได้แก่	 ลูกค้ากลุ่มสถาบัน

องค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา	 ทั้ง	 

การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	 โดยผลิตภัณฑ์หลัก	 ๆ	ที่ให้บริการ

แก่ลูกค้ากลุ่มนี้	 คือ	 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	 และการประกัน	 

อัคคีภัย	 จากลักษณะของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถ

สรุปได้ว่า	 ตั้งแต่ธนชาตประกันภัย	 ได้เริ่มประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยมา	มิได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ	 30	

ของรายได้รวมของธนชาตประกันภัย	นอกจากนี้	 ได้เปิดดำเนิน

การให้บริการรับประกันภัยเฉพาะแก่ลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น	

ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณ

การเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 	 2553	 อ้างอิงบริษัท		 

ไทยรับประกันภัยต่อ	จำกัด	(มหาชน)	โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะมีการขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ	 0.25-1.00	 เนื่องจาก

รัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน	 

ทั้งหลายได้ให้ความสำคัญกับปัญหา	และพยายามใช้นโยบาย

และมาตรการที่จำเป็น	 เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของผล

กระทบที่เกิดขึ้น	 ประกอบกับความรุนแรงของปัญหามีแนวโน้ม

เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกลไกในการ
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ทำงาน	และหากปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามสมมติฐาน	

คาดว่าเบี้ยประกันวินาศภัยไทยน่าจะมีการขยายตัวที่ไม่สูงนักที่

ร้อยละ	5.6	 โดยมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมทั้งสิ้น	 115,040.11	

ล้านบาท	

 

ธุรกิจประกันชีวิต	

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	

ให้บริการด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	 โดย	 

แบ่งเป็น	 2	ประเภทใหญ่	 ๆ	 ตามลักษณะของลูกค้า	 ได้แก่	 การ

ประกันรายบุคคล	และการประกันกลุ่ม		

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

ธนชาตประกันชีวิต	 มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบ	

Multi-distribution	Channel	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าที่หลากหลายและแตกต่างกันไป	 ด้วยการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า	

ปัจจุบันมีช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง	อันประกอบด้วย	

การขายผ่านองค์การต่าง	 ๆ	 การขายผ่านสหกรณ์ต่าง	 ๆ		 

การขายผ่านนายหน้าประกันภัย	 การขายผ่านสถาบันการเงิน	

(Bancassurance)	และการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต		

ในปี	 2552	ธุรกิจประกันชีวิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก	

โดยเฉพาะจากช่องทางการขายผ่าน	 Bancassurance	 ซึ่งเป็น	 

ผลจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อ	 

ของธนาคารให้โตติดลบ	 อันเป็นเหตุให้ธนาคารต่างต้องหันพึ่ง

รายได้จากค่าธรรมเนียมการขายประกันชีวิต	 และภาพธุรกิจ	 

โดยรวมในปี	 2552	 จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ	 16-18		 

ส่วนในปี	 2553	 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตรา	 

ร้อยละ	 15-20	 ซึ่งจากความสำเร็จของการรุกตลาดประกันชีวิต

ผ่านธนาคารพาณิชย์ในปี	 2552	ทำให้คาดว่าธนาคารต่าง	 ๆ	 ที่

ร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตร	 จะให้ความสำคัญ	 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การส่งเสริมการขาย	 และการพัฒนา

พนักงานธนาคารให้มีความรู้	 ทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตมากขึ้น	 ในขณะที่ช่องทางตัวแทนก็จะให้ความสำคัญ

กับการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีทักษะในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

และวางแผนการบริหารเงินให้กับลูกค้า		

ในช่วง	 11	 เดือน	 ของปี	 2552	 ธนชาตประกันชีวิต	 มี

ส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทร้อยละ	

4.71	 หรืออยู่ในลำดับที่	 8	 ของตลาด	 และมีส่วนแบ่งตลาด	 

ของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกร้อยละ	 13.27	 หรืออยู่ในลำดับ	 2		 

ของตลาด	

แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันชีวิตปี	 2553	 คาดว่า	 

จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	15-20	จากแนวโน้ม	 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจไทยในทุกภาค

ส่วน	 อันมีส่วนช่วยเกื้อหนุนการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต	

ตามอำนาจซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น	ประกอบ

กับอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว	 ขณะที่ผล

ตอบแทนจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในอัตราที่สูงกว่า	 ทำให้มีการ

ร่วมมือกันระหว่างธนาคารและบริษัทประกันชีวิตที่จะร่วมกัน

ขยายการขายผ่านช่อง	 Bancassurance	 การเพิ่มช่องทางการ

ขายใหม่	 ๆ	 เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ที่

สนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมแต่ละช่องทาง	 

การขาย	 และแรงสนับสนุนของภาครัฐบาลที่อาจจะเพิ่มวงเงิน	 

ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยกรณีซื้อประกันสุขภาพหรือ	 

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 การหักลดหย่อนภาษีสำหรับ

กรมธรรม์แบบบำนาญ	ฯลฯ	

 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มธนชาตดำเนินการโดย	

บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส	และ	บบส.	แม๊กซ์	ประกอบกิจการรับซื้อ	หรือ	 

รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาต	

สถาบันการเงินทั่วไป	และสถาบันการเงินที่ปิดกิจการแล้ว	 เพื่อ	 

นำมาบริหาร	หรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป	 รวมทั้งประกอบกิจการ	 

อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในประกาศกระทรวง	 

การคลังหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์	 หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน		

เนื่องจาก	 บบส.	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 และ	 บบส.	 แม๊กซ์		 

มีวัตถุประสงค์	 และนโยบายหลัก	 ในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ

และฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับซื้อ	 หรือรับโอนมาจากสถาบัน	 

การเงิน	 รวมทั้งสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ	 เลิก	

หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	 ธุรกิจ

เงินทุน	หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	 เพื่อนำมาบริหาร	หรือจำหน่าย

จ่ายโอนโดย	 บบส.	 แม๊กซ์	 รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก

ธนาคาร	ดบีเีอส	ไทยทน	ุจำกดั	(มหาชน)	สว่น	บบส.	เอน็	เอฟ	เอส 

รับโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพจากกลุ่มธนชาตเป็นหลัก	 สำหรับ

การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการแก้

ปญัหาหนีค้า้งชำระ	 โดยพจิารณาถงึสถานะทางการเงนิของลกูหนี้

ว่าสมควรจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 หรือควรจำหน่ายทรัพย์สิน

เพื่อชำระหนี้	 คือ	 การขายทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาให้แก่บุคคล

ภายนอกที่สนใจทั่วไป	ตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่ได้วางไว้	เพื่อ

ให้การขายทรัพย์สินกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้	 โดยการว่าจ้าง	 

ที่ปรึกษาพิเศษด้านสินทรัพย์รอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	 เพื่อ	 

ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินที่จะขาย	 กำหนดราคาขาย	

บริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง	 รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง

ตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น	โดย



50
รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

จัดทำ	 Package	 ของทรัพย์สินให้มี	 Value-added	 เพิ่มขึ้น	

ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ	 ในรูปแบบของการ	 

ให้สินเชื่อโดยมีเงื่อนไขพิเศษ	 เช่น	 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน

กรรมสิทธิ์	 กรณีงานขายทรัพย์สินออกบูท	 และเพิ่มช่องทางใน

การจัดจำหน่าย	เช่น	ผ่านนายหน้า	หรือตัวแทนจัดหา	และติดต่อ

กับบริษัทเอกชนที่ดำเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย์	 การขาย

ร่วม	 (Cross-selling)	 และผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต	 รวมทั้ง		 

การจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อการจำหน่าย	 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายให้ได้มากที่สุด	

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาต	 นอกจากจะ

ได้จากเงินกองทุน	 ซึ่งได้แก่	 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 ซึ่ง	 

ปี	 2552	มีจำนวน	19,346	ล้านบาท	รวมถึงสำรองตามกฎหมาย

และกำไรสะสมแล้ว	 แหล่งเงินทุนที่สำคัญของธนาคารธนชาตยัง

ได้จากแหล่งที่มาที่สำคัญอีก	2	แห่ง	คือ	

1.	 เงินฝาก	 ณ	 สิ้นปี	 2552	 มีจำนวน	 266,727		 

ล้านบาท	ลดลงจาก	270,832	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2551		

2.	 เงินกู้ยืม	 จำนวน	90,936	ล้านบาท	แบ่งเป็นแหล่ง

เงินทุนที่ได้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน	 75,936	 ล้านบาท		 

ส่วนใหญ่เป็นตั๋วแลกเงินระยะสั้น	 เนื่องจากธนาคารธนชาตเพิ่ม

ช่องทางในการออมเงินให้ลูกค้าด้วยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น	

และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน	15,000	ล้านบาท		

 

การจัดหาเงินทุน หรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ	สิ้นปี	2552	ธนาคารธนชาตได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต	ดังนี้	

1.	 บริษัท	 ธนชาตกรุ๊ป	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 (บริษัทย่อยของ

ธนาคารธนชาต)		

	 ธนาคารธนชาต	 ให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการ	 

ให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต	

โดยในงวดปี	 2552	 มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน	 2,168	 ล้านบาท	

ลดลงจาก	3,645	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2551	

2.	 บริษัท	 ที	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 (บริษัทย่อยของธนาคาร	 

ธนชาต)	

	 ธนาคารธนชาต	 ให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการ	 

ให้เช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท	 และรถยนต์นั่ง	 

ส่วนบุคคลไม่เกิน	7	คน	รวมทั้งรถจักรยานยนต์	ตามการอนุญาต

จากธนาคารแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 5	 กรกฎาคม	 2550		 

โดยอนุญาตให้บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

แทนบริษัท	 ธนชาตกรุ๊ป	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 และในงวดปี	 2552	 มี	 

ยอดเงินกู้คงค้างจำนวน	634	ล้านบาท	ลดลงจาก	824	ล้านบาท	

ณ	สิ้นปี	2551	

3.	 	 บริษัท	 เนชั่นแนล	 ลีซซิ่ง	 จำกัด	 (บริษัทย่อยของ

บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง)	

	 ธนาคารธนชาต	 ให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการ	 

ให้เช่าซื้อทรัพย์สินและให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง	 โดยในปี	 2552	

มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน	79	ล้านบาท	

4.	 บริษัท	 ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา	 จำกัด	

(บริษัทย่อยของธนาคารธนชาต)	

	 ธนาคารธนชาต	 ให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการ

บริการงานที่ปรึกษากฎหมาย	 งานนิติกรรมสัญญา	 งานฟ้องคดี

และบังคับคดี	 และงานประเมินราคาทรัพย์สินหลักประกัน	 โดย

ในปี	2552	มียอดเงินกู้คงค้างจำนวน	10	ล้านบาท	

	 ยอดเงินกู้ยืมคงค้างแก่กลุ่มธนชาตดังกล่าวเป็น

จำนวนทั้งสิ้น	 2,889	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 1.02	ของยอดเงิน	 

ที่ให้กู้ยืมทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	 2552	 โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงิน

ภายใต้การอนุญาตจาก	ธปท.	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น		 

และเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 บริษัทฯ	 ได้วางโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุน	 

การดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการกำกับดูแล

ของคณะกรรมการต่าง	ๆ	ดังนี้	

 

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

บรษิทัฯ	 ใหค้วามสำคญักบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง

ต่าง	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	 ซึ่งอาจส่ง	 

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ดังนั้น	 เพื่อให้สามารถ

ควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำการ

จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ของคณะกรรมการและหน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้	

 

คณะกรรมการบริษัท	 มีบทบาทในการกำหนด

นโยบาย	 และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ	 

ภาพรวม	 (Enterprise-Wide	Risk)	 โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบ

ต่อเป้าหมายการดำเนินงาน	และฐานะการเงินของบริษัทฯ	 ให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ		

 

คณะกรรมการบริหาร	 มีบทบาทในการกำหนด

กลยุทธ์	 และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง	 รวมทั้ง	 

กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้	 

เหมาะสม	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ		 

และกำกับดูแลการทำธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ		

 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทในการกำหนด

แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อบังคับ

ของทางการที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความ

เพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายใน		

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี	 2552	 ที่ผ่านมามีการ	 

หดตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีการหดตัวอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะในไตรมาสที่	 1	 อันมีสาเหตุมาจากภาวะสินเชื่อตึงตัว

และการขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงิน	 รวมถึงการขาด

ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน	 ซึ่งส่งผลให้การ	 

ส่งออกของไทยทุกรายการที่สำคัญในทุกตลาดลดลงอย่างมาก	

กอปรกับปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลให้เศรษฐกิจ

หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้	 แต่จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โลกตั้งแต่ไตรมาสที่	 2	 ส่งผลให้การส่งออกของไทยเริ่มดีขึ้น

ประกอบกับมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ได้ช่วยให้เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	

ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้น	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดนิทาง

เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น	 และจากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย	 

ในปี	 2553	ที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลให้มีการฟื้นตัวของภาคการผลิตและ

การท่องเที่ยวของไทยด้วย		

บริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 “บริษัทฯ”	 ยังคง

ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	คณะกรรมการและผู้บริหารระดับ

สูงของบริษัทฯ	 ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด

และมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	ซึ่งมีธนาคารธนชาต

เป็นบริษัทย่อยที่ทำธุรกรรมหลักในการปล่อยสินเชื่อก็ได้ตระหนัก

ถึงความเสี่ยงดังกล่าว	 จึงมีการพัฒนามาตรการในการปล่อย	 

สินเชื่อและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงด้าน

เครดิต	เช่น	Behavior	Scoring	อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ธนาคาร

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	และสอดคล้องกับ

ลักษณะของความเสี่ยง	(Risk	Profile)		

นอกจากนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่าฐานะการเงินของบริษัทฯ		 

มีความแข็งแกร่ง	 มั่นคง	 บริษัทฯ	 ได้อยู่ระหว่างการพัฒนา

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน	 (ICAAP)		 

ตามเกณฑ์	 Basel	 II:	 Pillar	 2	 ขึ้นตามแนวทางที่ธนาคาร	 

แห่งประเทศไทย	 “ธปท.”	 กำหนดซึ่งจะทำให้บริษัทฯ	 สามารถ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 
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•	 การดำเนินงานต่าง	 ๆ	 อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กร	 

ที่มีการสอบยันและถ่วงดุลอำนาจ	 สามารถตรวจสอบการ	 

ปฏิบัติงานระหว่างกันได้	 (Check	 and	Balance)	มีหน่วยงานที่

ทำหน้าที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง	 (Middle	 Office)	 ได้แก่		 

ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง	 (Risk	 Control	 Department)	 และ	 

หน่วยงานที่บันทึกรายการ	 (Back	 Office)	 แยกออกจาก	 

หน่วยงานที่ทำธุรกรรม	(Front	Office)		

•	 บริษัทฯ	 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งได้กำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้พนักงาน

ไดถ้อืปฏบิตัติาม	และยงัไดก้ำหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่ง	 

ที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	4	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การระบุถึงลักษณะ

ของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	 2)	 การพัฒนาเครื่องมือ	 

และแบบจำลอง	 (Model)	 ที่เหมาะสมสำหรับวัดค่าความเสี่ยง		 

3)	 การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ	 4)	 การ

ติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อ

สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	

•	 การกำหนดขนาดและสัดส่วนค่าความเสี่ยง	 

ที่แตกต่างกัน	 ทำให้บริษัทฯ	 สามารถรับรู้ถึงระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	และเพื่อใช้เป็นเพดานในการควบคุม

ค่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้	 และใช้เป็นระดับสัญญาณ

เตือนภัยก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง	

ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้น	 

บนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง	 มีการปรับปรุงให้เหมาะสม	

ทันต่อเหตุการณ์	 มีความโปร่งใส	 ชัดเจน	 สามารถตรวจสอบได้	

และมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และพนักงาน

เป็นสำคัญ	

 

ประเภทความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯมีดังนี้

1.	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)		

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่

ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้	 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ได้ตกลงไว้	 โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของ	 

ลูกหนี้	 จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	

ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ความเสี่ยง

ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ	

เช่น	 การให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อ	 การก่อภาระผูกพันหรือการ	 

ค้ำประกัน	ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิต	และการลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	 (Market	 Instrument)	 ที่ออก

โดยองค์กรของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล	 หรือ	 ธปท.	 ไม่	 

ค้ำประกัน	และองค์กรเอกชน	เช่น	หุ้นกู้	เป็นต้น	

ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	 

ด้านเครดิต	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สร้างวัฒนธรรมทางด้าน

เครดิต	 เริ่มจากการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต	 

ของผู้กู้	 หรือคู่สัญญา	หรือผู้ออกตราสารประเภทหนี้	 โดยใช้แบบ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภท

คู่สัญญา	 และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อซึ่งเป็น

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)
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หน่วยงานอิสระเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์	 

ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ	 

สินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงด้าน

เครดิตของผู้กู้	 หรือคู่สัญญา	 วงเงินสินเชื่อ	 หรือการลงทุนที่	 

เหมาะสม	และเงื่อนไขต่าง	ๆ	ในการให้สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน	

รวมทั้งควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม	 ด้วยการ

กระจายความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อไปยังแต่ละส่วนธุรกิจ	 และ

กลุ่มลูกค้าต่าง	 ๆ	 กันอย่างเหมาะสม	 ภายใต้ระดับเพดาน	 

ความเสี่ยงที่กำหนดไว้	 ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อให้มี

การจดัการอยา่งเหมาะสม	ดำเนนิการดว้ยความระมดัระวงั	รอบคอบ 

เน้นการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจ	 และความสามารถในการ

ชำระหนี้คืนเป็นปัจจัยสำคัญ	 โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง

ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการทำธุรกรรม	 

ด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิต	 ทั้งยังมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบ

ทานสินเชื่อตามแนวทางของ	ธปท.	

 

1.1	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ		

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	มเีปา้หมายในการกระจาย	

สินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง	 ๆ	อย่างเหมาะสม	 เน้นในกลุ่มลูกค้า

ที่มีศักยภาพดี	และควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งมากจนเกินไป	มีการบริหารความเสี่ยง	 Portfolio	 ของสินเชื่อ

โดยรวม	มกีารตดิตามวเิคราะห	์และรายงานผลตอ่คณะกรรมการ	 

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมำ่เสมอ	 

จากข้อมูลสินเชื่อโดยรวมพบว่า	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีสินเชื่อเช่าซื้อคิดเป็นร้อยละ	

72.87	ของยอดสินเชื่อรวม	อย่างไรก็ตาม	สินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่

เป็นสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับบุคคลธรรมดา	ซึ่งมีมูลค่าต่อสัญญาไม่

สงูมากนกั	และมจีำนวนลกูคา้มากทำใหม้กีารกระจายความเสีย่ง

ที่ดี	ทั้งนี้	การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อได้ทำผ่านธนาคารตั้งแต่ปี	2548	

1.2	 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ	

	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ได้แก่	 สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่า

มาตรฐาน	 สงสัย	 และสงสัยจะสูญ	 เป็นปัญหาหลักของแต่ละ

สถาบันการเงิน	 เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน	 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ได้ให้	 

ความสำคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อด้วยการ

กำหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่อ

อย่างสม่ำเสมอ		

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ

สถานะเงินให้สินเชื่อ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 เทียบกับ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2551	 สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจ			

ได้ดังนี้	

การเกษตรและเหมืองแร่	 2,638	 0.91	 1,187	 0.42	

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 16,772	 5.78	 13,404	 4.79	

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	 16,289	 5.61	 15,596	 5.57	

การสาธารณูปโภคและการบริการ	 16,184	 5.57	 13,829	 4.94	

การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	 	

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 7,241	 2.49	 7,724	 2.76	

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 1,944	 0.67	 1,897	 0.68	

	 เพื่อเช่าซื้อ	 211,564	 72.87	 211,828	 75.66	

อื่น	ๆ	 17,683	 6.09	 14,518	 5.19	

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 290,315	 100.00	 279,983	 100.00	

ประเภทธุรกิจ 
มูลหนี้ ร้อยละ 

2552 

มูลหนี้ ร้อยละ 

2551 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

THANACHART CSR 

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 

มอบทุนสนับสนุน เพื่อซื้อผ้าปูที่นอน และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมสันทนาการ 
ให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายความเครียด โดยร่วมกันระหว่างส่วนกลางและ Hub นครปฐม 
 



54
รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน	

สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	เทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	เป็นดังนี้	

สินเชื่อด้อยคุณภาพจำแนกตามประเภทธุรกิจ	

ลดลงจากจำนวน	 12,329	 ล้านบาท	 ในเดือนธันวาคม	ปี	 2551	

มาอยู่ที่	 12,239	 ล้านบาท	 ในเดือนธันวาคม	 ปี	 2552	 เมื่อ

พิจารณาจากภาพรวมของเงินให้สินเชื่อ	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 

มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	 4.22	 ของเงินให้สินเชื่อ	 และดอกเบี้ย	 

ค้างรับลดลงจากร้อยละ	 4.40	 ในเดือนธันวาคม	 ปี	 2551	 และ

สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้	

 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 

ในส่วนที่หลักประกันไม่คุ้มวงเงินภายหลังจากหักสำรองหนี้สูญ	

เนือ่งจากบรษิทัฯ	มกีารตัง้สำรองรอ้ยละ	100	ในสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	 

ที่หลักประกันไม่คุ้มตามมาตรฐานการบัญชีสากล	 ฉบับที่	 39	

(IAS39)	

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นความเสี่ยง

ต่ำกว่ามาตรฐาน	 1,801	 14.72	 2,158	 17.50	

สงสัย	 2,549	 20.83	 2,092	 16.97	

สงสัยจะสูญ	 7,889	 64.46	 8,079	 65.53	

รวม	 12,239	 100.00	 12,329	 100.00	

การเกษตรและเหมืองแร่	 38	 0.31	 41	 0.33	

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 1,403	 11.46	 1,312	 10.64	

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	 1,447	 11.82	 1,762	 14.29	

การสาธารณูปโภคและการบริการ	 519	 4.24	 569	 4.62	

การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	 	

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 753	 6.15	 688	 5.58	

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 316	 2.58	 300	 2.43	

	 เพื่อเช่าซื้อ	 5,213	 42.59	 5,130	 41.61	

อื่น	ๆ	 2,550	 20.84	 2,527	 20.50	

รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 12,239	 100.00	 12,329	 100.00	

สินเชื่อจัดชั้น 

ประเภทธุรกิจ 

มูลหนี้ 

มูลหนี้ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

2552 

2552 

มูลหนี้ 

มูลหนี้ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

2551 

2551 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 11,630	 11,640	 (10)

	 หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม	 8,110	 7,731	 379

สำรองหนี้สูญ	 8,291	 7,823	 468

	 หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้มหลังหักสำรองหนี้สูญ	 (181)	 (92)	 (89)

สำรองหนี้ทั่วไป	 387	 270	 117

2551 เปลี่ยนแปลง 2552 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	



55
รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

จากลูกหนี้ด้อยคุณภาพย้อนกลับ	 นั่นคือหลังจากปรับโครงสร้าง

หนี้	ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพอีก

ครั้งหนึ่ง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในส่วน

ของการปรับโครงสร้างหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ลูกหนี้ที่ได้

ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง	 

เป็นจำนวนเงินรวม	 7,135	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 2.46	 ของ

ยอดรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 โดยยอดรวมของหนี้

ปรับโครงสร้างดังกล่าวหากคำนวณสุทธิจากหลักประกันจะมี

มูลค่ารวมประมาณ	2,579	ล้านบาท	

 

1.3	 ความเสี่ยงจากหลักประกัน	

	 สำหรบัการใหส้นิเชือ่ทีม่หีลกัทรพัยเ์ปน็หลกัประกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดระดับ

คณุภาพของหลกัประกนัแตล่ะประเภท	โดยพจิารณาถงึสภาพคลอ่ง

และความเสี่ยงของหลักประกันนั้น	 และนำผลการวิเคราะห์	 

ดงักลา่วไปใชเ้ปน็ปจัจยัหนึง่ในการจดัระดบัความเสีย่งของสนิเชือ่ 

ทั้งนี้	 หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพย์ที่ประเมินราคาได้ต้องมีการประเมินราคาหรือ	 

ตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่	ธปท.	กำหนดไว้		

		 ที่ผ่านมาธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็น

ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	มกีารขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยรถยนต์เป็นหลักประกันที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ		 

หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้	 บริษัทฯ	 สามารถดำเนินการ

ครอบครองสินทรัพย์ได้ในทันทีเพื่อนำไปขายในตลาดรถยนต์	 

ใช้แล้ว	 ดังนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการ	 

ไม่สามารถยึดรถยนต์ที่เป็นหลักประกันได้	 รวมทั้งความเสี่ยง	 

จากการจำหน่ายรถยนต์แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่	 

เกิดขึ้น	ทั้งนี้	 ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง	 เช่น	 สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว	

สภาพของรถที่ได้ยึดมา	เป็นต้น	

 

1.4	 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอ

การขาย	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและบริษัท

ย่อย	 มีทรัพย์สินรอการขายมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิ	 

หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน	6,524	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	

1.42	 ของสินทรัพย์รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่า	 831	 ล้านบาท		 

คิดเป็นร้อยละ	11.30	ของมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชี	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีทรัพย์สินรอการขาย

ส่วนหนึ่งจำนวน	 87	 ล้านบาท	 (ราคาทุน)	 ได้มีการทำสัญญา	 

จะซื้อจะขายกับลูกค้า	 แต่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระหรือการโอน

กรรมสิทธิ์	 บริษัทฯ	 จึงยังมิได้รับรู้การขายและทรัพย์สินดังกล่าว

ยังคงบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อย	

 

1.5	 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันและการอาวัล	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้บริการกับลูกค้า	 

ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลตั๋วเงิน	 เล็ตเตอร์	 

ออฟเครดิต	 การค้ำประกันกู้ยืมเงิน	 ซึ่งบริษัทฯ	มีความเสี่ยงจาก

การที่บริษัทฯ	 ต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า	 

ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	 สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ	 

ค้ำประกันและการอาวัล	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดูแลและ

ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว	 ด้วยการตรวจสอบข้อมูล	 โดยใช้	 

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ	 ตลอดจนควบคุมและติดตาม	

โดยใช้แนวทางเดียวกับการให้สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

มีภาระผูกพันจากการค้ำประกันการกู้ยืมเงินและการค้ำประกัน

อื่น	ๆ	จำนวน	5,684	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.24	ของสินทรัพย์

ทั้งหมด	

 

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา	

จำนวนลูกหนี้	(ราย)	 11,008	 831	

ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง		 7,135	 4,846	

หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม		 2,579	 1,571	

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้		 98	 87	

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ		 290,315	 279,983	

ยอดหนี้ปรับโครงสร้างต่อสินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 2.46	 1.73	

2551 2552 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	
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2.	 ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)		

ความเสี่ยงด้านตลาด	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ	 และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบ	 

ในทางลบต่อรายได้ของบริษัทฯและเงินกองทุนของบริษัทฯ		 

และบริษัทย่อย	แบ่งออกเป็น	 3	ประเภท	 ได้แก่	 ความเสี่ยงด้าน

ราคา	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 และความเสี่ยงด้านอัตรา	 

แลกเปลี่ยน	 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีนโยบายในการ	 

ควบคมุและจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเปน็ไป	 

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อย	

 

2.1	 ความเสี่ยงด้านราคา	(Price	Risk)		

	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผล

กระทบในทางลบ	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้

และตราสารทุนทำให้มูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย	 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลง	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเครื่องมือในการ

วัดความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองของ	 Value-at-Risk	 (VaR	

Model)	 เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด	ณ	 ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง	 ๆ	

หากถือครองหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด	 โดยบริษัทฯ	

ได้ใช้ค่าความเสี่ยงที่คำนวณได้เป็นแนวทางในการกำหนดระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 และมอบหมายให้คณะกรรมการที่ดูแล

การลงทุนเป็นผู้ควบคุม	 และติดตามความเสี่ยงด้านนี้	 ทั้งนี้		 

เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความ

แม่นยำ	 บริษัทฯ	 กำหนดให้มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการทำ	

Backtesting	 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่	 Bank	 for	 International	

Settlement	(BIS)	กำหนด		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการจำลองเหตุการณ์รุนแรง

อื่น	 ๆ	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ใน

ตลาดอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรือทำการทดสอบภาวะวิกฤต	

Stress	 Test	 เพื่อให้บริษัทฯ	คาดการณ์ได้ว่าความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นมีผลต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

อย่างไร		

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้า

และเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 จำแนกตามประเภท	 

เงินลงทุน	เป็นดังนี้	

 

เงินลงทุนชั่วคราว	

	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 -	 -	

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 917	 607	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 759	 -	

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 6	 -	

	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 24,553	 4,290	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 1,387	 469	

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 336	 -	

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 132	 49	

	 	 	 รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายชั่วคราว	 28,090	 5,415	

เงินลงทุนระยะยาว	

		 เงินลงทุนเผื่อขาย	 -	 -	

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 20,864	 697	

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 7,222	 4,540	

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 5,667	 -	

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 5,775	 2,819	

	 	 	 รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายระยะยาว	 39,528	 8,056	

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย	 67,618	 13,471	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

2551 2552  

มูลค่ายุติธรรม 
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	 จากการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

และของโลกได้ผ่านภาวะตกต่ำมาแล้วและจะเริ่มฟื้นตัวในปี	

2553	 ทั้งนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้เพิ่มการลงทุนใน	 

ตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น	 ทั้งตราสารหนี้ในประเทศและ	 

ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ดี	 โดยเน้น	 

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	นอกจากนั้น	 ยังได้

เพิ่มการลงทุนในตราสารทุนที่มีพื้นฐานดีเพิ่มมากขึ้น	 ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวจึงทำให้ค่าความเสี่ยงด้านราคาโดยรวมของบริษัทฯ		 

และบรษิทัยอ่ยปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	

 

2.2	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	 Rate	

Risk)	

	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุน	 ได้รับ	 

ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ

รายการสินทรัพย์	 หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความ

อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย	(Rate	Sensitive	Items)	ในระยะเวลา

ต่าง	 ๆ	 กันในระดับที่ไม่เหมาะสม	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ดอกเบีย้สทุธ	ิ (Net	 Interest	 Income)	ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย		

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย	มเีปา้หมายทีจ่ะดำเนนิงาน

ภายใตร้ะบบบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระยะยาว	 คือ	 สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วน

โครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยใน

ช่วงระยะเวลาต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ให้อยู่ในระดับ	 

ที่เหมาะสำหรับการดำเนินงาน	 และให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

ต่อบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงพัฒนา	 

เครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถ	 

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำระหว่าง

ระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย	 (Reprice)	 ในสินทรัพย์		 

หนี้สิน	 และภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา	 (Interest	 Rate	Gap	

Analysis)	และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้	 บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจัดให้มีการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยง	 และระดับ

สัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างของ

สินทรัพย์	 หนี้สินและภาระผูกพัน	 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย	 (Reprice)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตาม

แผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 และมอบหมายให้	 

คณะกรรมการที่ดูแลด้านการบริหารสภาพคล่องและอัตรา	 

ดอกเบี้ย	 ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยมี	 

การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	 ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน	

และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง

ด้านอัตราดอกเบี้ย	 เพื่อกำหนดมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการรองรับ

ความเสี่ยง	

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	 2552	 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ดังนี้	

 

เมื่อทวงถาม 

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี เกิน 5 ปี รวม ไม่มีดอกเบี้ย 
รายการ 

สินทรัพย์ทางการเงิน	

	 เงินสด	 -	 -	 -	 -	 -	 3,665	 3,665	

		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 697	 58,561	 1,475	 -	 -	 4,097	 64,830	

	 เงินลงทุน	 2,062	 9,702	 30,878	 37,766	 9,290	 5,861	 95,559 

		 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	 -	 -	 -	 -	 -	 429	 429 

		 เงินให้สินเชื่อ	 47,784	 6,629	 15,420	 183,668	 34,614	 1,923	 290,038	

	 	 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 50,543	 74,892	 47,773	 221,434	 43,904	 15,975	 454,521	

หนี้สินทางการเงิน	

	 เงินฝาก	 86,110	 60,744	 73,994	 44,432	 -	 591	 265,871	

		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 8,673	 10,054	 1,467	 305	 -	 440	 20,939 

		 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	 -	 -	 -	 -	 -	 96	 96	

	 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	 -	 -	 -	 -	 -	 1,036	 1,036	

	 เงินกู้ยืม	 -	 58,109	 16,819	 22,377	 -	 -	 97,305	

	 หนี้สินจ่ายเมื่อทวงถาม	 -	 -	 -	 -	 -	 2,112	 2,112	

	 	 รวมหนี้สินทางการเงิน	 94,783	 128,907	 92,280	 67,114	 -	 4,275	 387,359	
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2.3	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 (Exchange	

Rate	Risk)		

	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้	 หรือเงินกองทุนของ	 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจาก	 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจากการมสีนิทรพัย	์หรอืหนีส้นิ

ในสกุลเงินต่างประเทศ	 หรือจากการทำธุรกรรมในสกุลเงิน	 

ต่างประเทศ	

	 ทั้งนี้	 ส่วนใหญ่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรต	 

เงินตราต่างประเทศเกิดจากการให้บริการของธนาคารธนชาต	ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย	 โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ย	 (ALCO)	 เป็นผู้ควบคุมและ

ตดิตามความเสีย่งประเภทนี	้ โดยการพจิารณาถงึความสอดคลอ้ง	

ระหว่างโครงสร้างและอายุครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สิน	 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ประกอบกับธนาคารธนชาตมีนโยบาย

ในการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้และเงินกองทุน

ซึ่งใช้แบบจำลองของ	VaR	 เป็นเครื่องมือในการวัดค่าความเสี่ยง

ดังกล่าว	อย่างไรก็ดี	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ธนาคาร

ธนชาตมีนโยบายที่จะปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน	

เช่น	สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	เป็นต้น		

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและ	 

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ	

เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่	 บริษัทฯ	

และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว	

 

3.	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การที่บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระ

ผูกพันเมื่อถึงกำหนด	 เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สิน	 

เป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือ

สามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่	 

ยอมรับได้	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ	 

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 โดยกลไก	 

การบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและ

ฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทย่อย		 

อาจมีความต้องการเงินทุนแตกต่างกันเพื่อรองรับการครบ

กำหนดของเงินกู้ยืม	การลดหนี้สินประเภทอื่นลง	หรือการเพิ่มขึ้น

ของสินทรัพย์	 ทั้งนี้	 การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้าน	 

สภาพคล่อง	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ได้มอบหมายให้คณะ

กรรมการที่ดแูลดา้นการบรหิารสภาพคลอ่งและอตัราดอกเบีย้เปน็

ผูร้บัผดิชอบดูแล	และบริหารจัดการความเสี่ยง		

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

ซึ่งจำแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและตามระยะ

เวลาของแหล่งเงินทุน	เป็นดังนี้	

 

เงินทุนจำแนกตามประเภทของแหล่งเงินทุน	

เงินทุนจำแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน	

เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก	 	 	 	 	

	 จากประชาชน	 265,871	 69.22	 269,730	 78.76	

		 จากสถาบันการเงิน	 15,737	 4.10	 7,286	 2.13	

		 จากต่างประเทศ	 5,202	 1.35	 7	 0.00	

ตั๋วแลกเงิน	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 68,600	 17.86	 52,722	 15.39	

หุ้นกู้	 28,705	 7.47	 12,741	 3.72	

	 	 384,115	 100.00	 342,486	 100.00	

ไม่เกิน	1	ปี	 316,141	 82.30	 322,261	 94.09	

เกิน	1	ปี	 67,974	 17.70	 20,225	 5.91	

	 	 384,115	 100.00	 342,486	 100.00	

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

2551 

2551 

2552 

2552 

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญา	เป็นดังนี้	

วันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงิน 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนด 
รายการ 

สินทรัพย์ทางการเงิน	

	 เงินสด	 3,665	 -	 -	 -	 3,665	

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 4,773	 60,037	 20	 -	 64,830 

	 เงินลงทุน	 2,062	 34,885	 52,907	 5,705	 95,559	

	 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	 -	 429	 -	 -	 429	

	 เงินให้สินเชื่อ	 15,032	 91,676	 183,330	 -	 290,038	

	 	 รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 25,532	 187,027	 236,257	 5,705	 454,521	

หนี้สินทางการเงิน	 	 	 	 	 	

	 เงินฝาก	 82,110	 138,469	 45,292	 -	 265,871	

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 9,113	 11,521	 305	 -	 20,939	

	 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	 -	 96	 -	 -	 96	

	 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	 -	 1,036	 -	 -	 1,036	

	 หนี้สินจ่ายเมื่อทวงถาม	 2,112	 -	 -	 -	 2,112	

	 เงินกู้ยืม	 -	 74,928	 22,377	 -	 97,305	

	 	 รวมหนี้สินทางการเงิน	 93,335	 226,050	 67,974	 -	 387,359	

รายการนอกงบดุล	 	 	 	 	 	

	 การค้ำประกันการกู้ยืมและการรับอาวัลตั๋วเงิน	 18	 133	 155	 -	 306	

	 ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	 -	 87	 -	 -	 87	

	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 54	 887	 69	 -	 1,010	

	 ภาระผูกพันอื่น	ๆ	 5,013	 62,885	 29,898	 2,086	 99,882	

	 	 รวมรายการนอกงบดุล	 5,085	 63,992	 30,122	 2,086	 101,285	

 

4.	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	(Operational	Risk)		 	

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 

จากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร	 หรือมีระบบการตรวจสอบ	 

และระบบการควบคุมภายในที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ		 

โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	บุคลากร	

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 หรือเหตุการณ์ภายนอก	 และ	 

ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย		 

รวมทั้งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯและบริษัทย่อย	

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กำหนดมาตรการในการ	 

จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีพร้อมทั้งจัดให้มีการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงานภายในให้คล่องตัว	 และสอดรับกับรูปแบบ	 

ของการให้บริการทางการเงินเพื่อความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		 

เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยยอมรับได้	บริษัทฯ	ได้กำหนดมาตรการต่าง	ๆ	ได้แก่	

•	 การจัดโครงสร้างองค์กร	 กำหนดบทบาท	 หน้าที่	

ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน	 เพื่อการสอบยันและ	 

ถ่วงดุลอำนาจ	 (Check	 and	Balance)	 โดยการแยกหน่วยงาน	 

ที่ทำธุรกรรม	 (Front	 Office)	 ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ควบคุมความเสี่ยง	 (Middle	 Office)	 ได้แก่	 ฝ่ายควบคุม	 

ความเสี่ยง	 (Risk	Control	Department)	และหน่วยงานที่บันทึก

รายการ	(Back	Office)		

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 

มีเงินฝากและเงินกู้ยืมรวม	 384,115	ล้านบาท	 โดยแหล่งเงินทุน

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบ

กำหนดตามสัญญาไม่เกิน	 1	 ปี	 อันเป็นลักษณะโครงสร้าง	 

การทำธุรกิจเป็นปกติการค้าของสถาบันการเงิน	 อย่างไรก็ดี

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการออกผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน		 

และหุ้นกู้	 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินในกับลูกค้า	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

รวม 
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•	 การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทำธุรกรรม	 เช่น	

หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	หน่วยงานกฎหมาย	

หน่วยงานประเมินราคาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและเป็น

อิสระ	 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานอันเกิดจากความ

ไม่รู้และไม่ทันต่อเหตุการณ์	

•	 การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ	 

ทำธุรกรรมทุกประเภท	 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน	 และ

ระเบียบอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อเป็นแนวทาง	 

ในการทำงานภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด	

•	 การจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

ที่ดูแลความเสี่ยงและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	

เพื่อติดตาม	 และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น		 

ตรวจสอบข้อผิดพลาด	 ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องให้รัดกุมและ	 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

•	 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และระบบ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่

ลูกค้าทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านข้อมูล	 โดยเฉพาะการป้องกัน

ความเสียหายจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้อง		

•	 การจัดทำขั้นตอนการคัดสรรการใช้บริการจากผู้ให้

บริการรายอื่น	 (Outsourcing)	ทั้งงานด้านบริการและด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดระดับความเสี่ยง	 เพิ่มประสิทธิภาพ	

และความนา่เชือ่ถอืในการดำเนนิงาน	 โดยยงัอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ

และข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 และหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง		

•	 การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง	

(Business	Continuity	 Plan)	 ประกอบด้วย	 แผนฉุกเฉิน	 แผน

ระบบสำรอง	 และแผนการฟื้นฟูการดำเนินงาน	 เพื่อควบคุม	 

ไม่ให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก	 รวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อม		 

เพื่อทดสอบความพร้อมของแผนและเพื่อการปรับปรุงแผน	 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ	

อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีการประเมิน	 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามวิธี	 Basic	 Indicator	 Approach	 

ที่	BIS	กำหนดขึ้นซึ่งคำนวณจาก	Gross	Income	ของบริษัทฯ	

 

5.	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ

กำหนดแผนกลยุทธ์	 แผนดำเนินงาน	 และการนำไปปฏิบัติ	 

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน	 และสภาพ

แวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อรายได้	 เงินกองทุนหรือ	 

การดำรงอยู่ของบริษัทฯ	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	

บริษัทฯ	จัดให้มีการทำแผนกลยุทธ์สำหรับช่วงเวลา	 3	ปีข้างหน้า	

และจัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 หรือเมื่อ	 

มีเหตุการณ์ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมาย

ของธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการดำเนิน

งานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เปรียบเทียบกับแผนงานประจำปีที่

กำหนดเป้าหมายไว้อย่างสม่ำเสมอ	

 

6.	 ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ	

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	 ของหน่วยงานราชการ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 ธปท.	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่ละครั้งอาจส่ง	 

ผลกระทบต่อกลยุทธ์	และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ		

สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	ๆ	

ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในปี	 2552	ที่ผ่านมา	ส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้สถาบันการเงิน	 

มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองลูกค้ามากขึ้น		 

จึงไม่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของธนาคาร	 

มากนัก	 ซึ่งตลอดมาบริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานภายในและมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่องอยู่ เสมอ	 ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่ธนาคารจะต้อง  

ดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับของทางการ	



61
รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 

 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมการดำเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดแนวนโยบายใน

การกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี	2546	และ

มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 รวมทั้งการรายงาน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เป็นประจำ

ทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ	 รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร		

	 บริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 ได้จัดให้มีนโยบาย	 

การกำกับดูแลกิจการที่ด	ี รวมทั้งจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ		 

และจรรยาบรรณกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 เผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัท	 “www.thanachart.co.th”	 และในระบบ

อินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต	 เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากร	 

ทุกระดับของกลุ่มธนชาตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้

อย่างทั่วถึง	 โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญในการสื่อความไปยัง	 

พนักงานกลุ่มธนชาต	 ผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น		 

ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตาม

คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 

	 นอกจากนี้	 กลุ่มธนชาตมีการสนับสนุนการกำกับดูแล

กิจการที่ดี	 และการเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม	 

สว่นรวม	(CG	&	CSR	Project	)	ใหก้บัพนกังานในกลุม่อยา่งตอ่เนือ่ง 

และได้ออกแบบหลักสูตรเป็นการเฉพาะที่มุ่งเสริมสร้างให้	 

พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ

จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ	 เช่น	 หลักสูตรนักธุรกิจหัวใจสีขาว	

หลักสูตรสร้างเสริมจริยธรรมด้วย	 “Inner	 Power”	 หลักสูตร	 

จุดประกายจิตสำนึกแห่งคุณธรรม	 เป็นต้น	 โดยตลอดปี	 2552		 

ได้จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับทั่วประเทศ	รวม	3,950	คน	

 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี2552มีดังต่อไปนี้ 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 

	 	 1.1	 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	

   บริษัทฯ	มีนโยบายปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และ

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ	 โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตาม

กฎหมาย	 เช่น	 การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ	 การซื้อขายหรือ	 

โอนหุ้น	การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่าง

เท่าเทียมกันและเป็นอิสระ  

 

	 	 1.2	 การประชุมผู้ถือหุ้น		

   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2552	ซึ่งได้

จัดขึ้นในวันพุธที่	29	เมษายน	2552	บริษัทฯ	ได้ดำเนินการประชุม

ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และแนวทางการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี	โดยมีการดำเนินการ	ดังต่อไปนี้	

 

	 	 	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 	 •	 บริษัทฯ	 ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าว	 

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวกับการประชุม	 

ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ซึ่งประกอบด้วย	วาระการ

ประชุม	 และข้อมูลในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน	 เพียงพอต่อการ	

ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	 ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง	

ดังนี้	

 

    ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย ์  

	 	 	 	 เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท		 

เรือ่งกำหนดการจา่ยเงนิปนัผลและกำหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	

ประจำปีพร้อมระเบียบวาระการประชุม	

 

การกำกับดูแลกิจการ
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    เว็บไซต์บริษัทฯ	

    (www.thanachart.co.th)   

	 	 	 	 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและ

ข้อมูลที่สำคัญ	 ได้แก่	 วัน	 เวลา	 สถานที่ประชุม	 กฎเกณฑ์ในการ

ประชุม	 ขั้นตอนการออกเสียงลงมต	ิ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ		 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 21	 วัน	 โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลใน	 

รูปแบบเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น 

 

    จัดส่งทางไปรษณีย ์  

	 	 	 	 จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	

เอกสารประกอบการประชุม	 และรายงานประจำป	ี ในรูปแบบ		 

CD-ROM	ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุม	19	วัน	

 

    ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ์  

    ลงประกาศหนงัสอืบอกกลา่วเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ในหนังสือพิมพ์รายวัน	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน	

3	วัน	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน	

 

   •	บริษัทฯ	มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม	 และ

สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการ	 รวมถึงการเสนอเรื่องอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน

กิจการ	 ล่วงหน้าก่อนการประชุม	 เป็นเวลา	 1	 เดือน	 ตั้งแต่วันที่		 

29	ธันวาคม	2551	จนถึงวันที่	27	มกราคม	2552	โดยจัดให้มีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งชาวไทยและต่างชาติ	 และมีการกำหนดหลักเกณฑ์	 ขั้นตอน	

และช่องทางการเสนอเรื่อง	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ	 

แจ้งผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 	 •	 บริษัทฯ	 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม	 และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ	 

บริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 

ด้วยตนเอง	สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้		

	 	 	 •		บริษัทฯ	 ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ	 จำนวน		 

2	 ท่าน	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 1	 ท่าน	 พร้อมกับประวัติ	 

และส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือบอกกล่าว

เชิญประชุม	เพื่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	

	 	 	 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2552		

   •	บริษัทฯ	 ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ		 

ทั้งสถานที่ประชุม	 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ	 มีการนำระบบบาร์โค้ด		 

มาใช้ลงทะเบียน	พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็ว	 รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม		 

2	ชั่วโมง		

	 	 	 •	 บริษัทฯ	กำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น	

เพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถ	 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม	 เพื่อใช้สิทธิ

ออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ	 บริษัทฯ	 ไม่มีการสลับวาระ	 

การประชุม	 หรือเพิ่มวาระการประชุม	 หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูล

สำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน	 รวมทั้งให้สิทธิใน	 

การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมอย่างเต็มที่	

	 	 	 •		มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	379	ราย	และ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน	640	ราย	

	 	 	 •		กรรมการทกุทา่นเขา้รว่มประชมุ	 รวมทัง้ประธาน

กรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

ประธานกรรมการสรรหา	และประธานกรรมการกำหนดคา่ตอบแทน 

	 	 	 •		ท่านประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์	 

ที่ใช้ในการประชุม	 ชี้แจงวิธีการลงคะแนน	และวิธีการนับคะแนน

อย่างชัดเจน	ให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม	

	 	 	 •		บริษัทฯ	 ใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ	และ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล	 และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย

เพื่อตรวจนับคะแนน	

	 	 	 •		ในการประชุมมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ	 

วีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลชัดเจน	

 

	 	 	 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น	

   •		บริษัทฯ	 ได้จดบันทึกรายงานการประชุม	 โดยมี

การบันทึกข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน	 และได้จัดส่งร่างรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2552	 ต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 “ตลท.”	 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ภายใน	 14	 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	 (บริษัทฯ	มีการประชุม	 

ผู้ถือหุ้นในวันที่	 29	 เมษายน	 2552	 และเผยแพร่รายงาน	 

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่	13	พฤษภาคม	2552)	

 

THANACHART CSR 

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก   
มอบทุนสนับสนุนการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัด  
ช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที เป็นการมอบโอกาสในการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชน 
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	 	 1.3	 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน		

	 	 บรษิทัฯ	มกีารกำหนดไวใ้นจรรยาบรรณ	ซึง่สามารถ

สรุปได้	ดังนี้	

   •		กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ	 จัด

ระบบงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการกำกับดูแลอย่าง

เหมาะสม	

	 	 	 •		กำหนดให้ผู้ บริหารในตำแหน่ งผู้ จั ดการ		 

ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 และผู้บริหารสูงสุดฝ่าย

บัญชี	 ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 “สำนักงาน	ก.ล.ต.”	 รายงานการถือหุ้นใน

บริษัทฯ	 เป็นรายไตรมาส	 และหากมีการซื้อขายหุ้นจะต้อง

รายงานต่อสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 ภายใน	 3	 วันทำการนับจากวัน	 

ซื้อขายหุ้น	 และส่งสำเนาให้สำนักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯ	

ทราบทุกครั้ง	

	 	 	 •		ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	และ

ที่ปรึกษา	ที่ล่วงรู้สารสนเทศสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	

นำมาใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น	 โดยกำหนดไว้

ในประกาศ	และในจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต		

	 	 	 •		มีการประกาศเรื่องการกำกับดูแลการซื้อขาย

หลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยกำหนดช่วงระยะ

เวลาห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ของกรรมการและ	 

ผู้บริหารเป็นเวลา	 15	 วันก่อนสิ้นแต่ละไตรมาสจนถึงวันเปิดเผย

งบการเงินอีก	2	วัน		

	 	 	 •		กรณีพบมีการนำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่ อ

ประโยชน์ส่วนตน	 ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย	 ต้องได้รับการ

พิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย	

    

	 	 1.4	 มาตรการดแูลเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์	

	 	 บริษัทฯ	 มีการกำหนดนโยบาย	และขั้นตอนการ

อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ตลอดจนมี

การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 รวมทั้งกำหนดนโยบายและ	 

วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร	 และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ	 

บริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้	

   •	 กรณีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน	 จะส่ง

เรื่องให้ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 ให้ความเห็นใน

ประเด็น	 ข้อกฎหมายและเกณฑ์ปฏิบัติ	 ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ		

	 	 	 •		มีการกำหนดในประกาศคณะกรรมการ	 

ชุดต่าง	ๆ	ว่ารายการใดที่กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง

กันมีผลประโยชน์ในการทำรายการ	 ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสีย

เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา	 และห้ามกรรมการ	 ผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในช่วงการพิจารณานั้น	ๆ	

	 	 	 •		กรณีการขออนุมัติทำธุรกรรมในกิจการที่

บริษัทฯ	 หรือกรรมการ	 หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 มี	 

ผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม	 

คณะกรรมการบริษัทด้วยมติเอกฉันท์โดยไม่มีกรรมการหรือ	 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พิจารณาอนุมัติการลงทุนนั้น	

	 	 	 •		มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท	 ได้ทราบ

ถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยว

โยงกัน	 และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง	

รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ	ตลท.	 สำนักงาน	ก.ล.ต.	

และธนาคารแห่งประเทศไทย	“ธปท.”	

	 	 	 •	 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการ

ระหว่างกัน	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด		

	 	 	 •		มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี	 และมีการรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ		

	 	 	 •	 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวพัน	 

ทางธุรกิจ	หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส	 เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมดูแล

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และเป็นฐาน	 

รายชื่อในการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	

 

2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  กลุ่มธนชาตกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

ซึ่งได้แก่	 ลูกค้า	 คู่ค้า/เจ้าหนี้	 คู่แข่ง	 ภาครัฐ	 รวมถึงสังคม	 และ	 

สิ่งแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ	

และจรรยาบรรณกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	มีการเปิดเผย

ข้อมูลโดยสื่อภายในเพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน		 

ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทาง

เว็บไซต์บริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับ

การเอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลา	 โดยกำหนดการปฏิบัติต่อผู้มี	 

ส่วนได้เสีย	ดังนี้		

 

ผู้ถือหุ้น	

  กลุม่ธนชาตมุง่มัน่ในการดำเนนิธรุกจิใหม้ผีลประกอบการ

ที่ด	ี มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได	้ เพื่อให	้ 

ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ	 โดยคำนึง

ถึงความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ด	ี มีการเปิดเผย

ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	ทนัเวลา	และโปรง่ใส	ตลอดจนดแูล

และอำนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธอิยา่งเตม็ที	่	
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พนักงาน		

	 	 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	 และให้	 

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมโดยมกีารสำรวจขอ้มลู	ตลอดจนพจิารณา

ถึงอัตราเงินเฟ้อและดัชนีผู้บริโภค	 เพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการ	 

ปรับเงินเดือน	 รวมถึงใช้ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	 (Key	

Performance	 Indicator:	 KPI)	 โดยในปี	 2552	 ได้นำแบบ

ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับพนักงานกลุ่มธนชาต		 

สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินธุรกิจ	(CEO’s	Six-point	

Agenda)	 ของกลุ่มธนชาต	 เป็นตัววัดประสิทธิภาพการทำงาน	

เพื่อการจ่ายผลตอบแทน	และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งอย่าง

เป็นธรรม	นอกจากนี้	ยังมีการจัดสวัสดิการต่าง	ๆ	ให้แก่พนักงาน	

ได้แก่	 ค่ารักษาพยาบาล	 วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี	 กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในกลุ่มธนชาต		 

การซ้อมหนีไฟ	 ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน

ให้เหมาะสมมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมถึง	 

เสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงานที่ดี	 ด้วยการจัดทำวารสาร

รายเดอืน	“ธ	สายใย”	ซึง่เปน็วารสารทีมุ่ง่สานสายใยในกลุม่ธนชาต	

นอกจากนี้	มีการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตที่ใช้สำหรับเผยแพร่

ข่าวสาร	 ผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ของกลุ่มธนชาต	 รวมถึงกฎเกณฑ์

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนกิจกรรมของกลุ่มธนชาต	

	 	 กลุ่มธนชาตมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2552	 ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับ

ความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กับตำแหน่งงานในทุกระดับ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	

สามารถตอบสนองตอ่วสิยัทศัน	์ภารกจิ	 เปา้หมายของกลุม่ธนชาต 

รวมทั้งเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงการดำเนินงานตาม	 

กฎเกณฑ์	ข้อบังคับของทางการ	และเป็นไปตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ	 จึงได้มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต	 เพื่อให้สามารถ

รองรับการเติบโตทางธุรกิจและการขยายเครือข่ายสาขาของกลุ่ม

ธนชาต	 ด้วยการฝึกอบรมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งได้รับ	 

คำแนะนำและการสนบัสนนุองคค์วามรูบ้างดา้นจากสโกเทยีแบงก์	

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินในระดับสากล	 รวมทั้งการ	 

ฝึกอบรมสัมมนาภายนอก	การศึกษาดูงานกับสถาบันที่มีชื่อเสียง	 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		

	 	 ในปี	2552	กลุ่มธนชาตได้จัดโครงการ	“Go	Together”	

ขึน้เปน็ปทีี	่3	ภายใตแ้นวความคดิ	“A	Year	of	Customer-Centric 

Creating	a	Culture	of	Collaboration”	จำนวนทัง้สิน้	13	โครงการ 

ทั้งนี้	 โครงการ	 “Go	 Together”	 เป็นโครงการที่ เสริมสร้าง		 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร	 โดยท่านประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต	 เข้าร่วมประชุม

กับผู้บริหารและพนักงานเครือข่ายสาขา	 เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสาร

ทิศทางการดำเนินกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาต	 รวมถึงนโยบายที่	 

สอดรับกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ	 เพื่อสร้างขวัญและ	 

กำลังใจตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมมือกันใน

องค์กร	 เนื่องจากบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของกลุ่ม	 

ธนชาต	และสำหรบัในป	ี2553	 โครงการ	 “Go	Together”	ยงัคงม	ี 

การดำเนนิการต่อไปภายใต้แนวคิด	“Grow	Together”	

 

ลูกค้า 

	 	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และบริการทาง	 

การเงินที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	 มีการเรียกเก็บ	 

ค่าบริการที่เป็นธรรม	พร้อมนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

อย่างครบถ้วน	และเพียงพอให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ		

 

กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	

	 	 กลุ่มธนชาตได้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน		 

เพื่อให้สามารถรับเรื่องร้องเรียน	 และความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า	

บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

เพือ่นำความคดิเหน็ดา้นตา่ง	ๆ	มาพฒันาองคก์ร	โดยผา่นชอ่งทาง

ต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์บริษัทฯ	 (www.thanachart.co.th)	 เจ้าหน้าที่

การตลาด	ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มธนชาต	(Thanachart	Contact	

Center	 1770)	 เป็นต้น	 บริษัทฯ	 มีประกาศระเบียบ	 ขั้นตอน	 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน	 โดย

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะติดตามข้อร้องเรียน	 พร้อมแจ้งกลับไป

ยังลูกค้าหรือผู้ร้องเรียนทุกราย	ทั้งนี้	 ทุกเดือนจะมีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 เพื่อนำมาปรับปรุงบริการ	 

ของกลุ่มธนชาต	 ให้ตอบสนองความต้องการและทำให้ลูกค้า	 

หรือผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป	

 

คู่ค้า/เจ้าหนี้	

	 	 สำหรับคู่ค้า	 กลุ่มธนชาตได้กำหนดนโยบายและ	 

แนวปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 โปร่งใสและ	 

ตรวจสอบได้	 โดยมีระเบียบอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ	

และการเช่าอย่างละเอียดและรัดกุม		

	 	 สำหรับเจ้าหนี้	 ได้ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	

รวมทั้งยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อ

เจ้าหนี้	โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข	ข้อตกลงร่วมกัน	รวมทั้งหลักเกณฑ์	

และขอ้กำหนดทางกฎหมาย	 เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ทีจ่ะรว่มมอืกนั  

ในระยะยาว		

 

คู่แข่ง	

  ดำเนนิธรุกจิภายใตก้รอบกตกิาและแขง่ขนักบับคุคลอืน่ 

หรือองค์กรอื่น	ภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่าง

เปน็ธรรม	ไมก่ลา่วหา	ใหร้า้ยหรอืซำ้เตมิคูแ่ขง่ขนั	รวมถงึไมแ่สวงหา

ขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่	ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติและไมเ่หมาะสม  

 



65
รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 กลุ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม	

โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้นำในการผลักดัน	 

อย่างจริงจัง	 ซึ่งหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม	 

ธนชาตนี้	 ดำเนินอยู่ภายใต้หลักการในเรื่องรับผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดลอ้ม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR	)	ทีว่า่ 

“เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม	 พร้อมมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนหรือช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น	 และสังคมอย่างเข้าใจ	

ตั้งใจจริงและต่อเนื่อง	 จากความร่วมมือกับพนักงาน	พันธมิตร	

ชุมชนในท้องถิ่นและสังคม”		

 

ภาครัฐ	

	 ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ปฏิบัติตาม	 

หลกัเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบัของทางการ	และใหค้วามรว่มมอื	

ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ	 ไม่มีส่วนร่วมหรือดำเนินธุรกิจ

กับองค์กร	หรือบุคคลที่กระทำผิดต่อกฎหมาย	

 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน	

และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแล

รายงานทางการเงิน	และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ให้

มีการรายงานที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 และจัดให้มี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปี		

  บริษัทฯ	 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และไดเ้ปดิเผยคำอธบิาย

และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (Management	 Discussion	 & 

Analysis:	 MD&A)	 ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาส	 

และรายงวดประจำปี	 โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงิน	 

ประจำงวดครึ่งปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2546	เป็นต้นมา	 

  บรษิทัฯ	มสีว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ	์ (Investor	Relations) 

ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลา	 ให้แก่	 

ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 และบริษัทจัดอันดับความ	 

น่าเชื่อถือ	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

และความน่าเชื่อถือขององค์กร	 รวมถึงให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น	 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุน

สัมพันธ์ของบริษัทฯ	 ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข	 0	 2613	 6107		 

และ	 0	 2217	 8199	 ต่อ	 3027	 หรือ	 E-mail	 address:	

ir.nf@thanachart.co.th	บริษัทฯ	ได้กำหนดนโยบายการให้ข้อมูล

แก่บุคคลภายนอกจะต้องถูกต้อง	ครบถ้วน	 เท่าเทียมกัน	 โปร่งใส	

และทันการณ์	 รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	 โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	

ดังนี้		

  1.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

   -	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี	(แบบ	56-1)		

	 	 	 -	 งบการเงินของบริษัทฯ	 และรายงานประจำปี		 

	 	 	 	 (Annual	Report)		

	 	 	 -	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ที่ประชุม  

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น	และข่าวสารสนเทศต่าง	ๆ		

  2.	 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ	 

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์		

	 	 3.	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์		

	 	 4.	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	“www.thanachart.co.th” 

	 	 5.	 สื่อมวลชน	สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	และสื่ออื่น	ๆ		

	 	 6.	 การประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย	์(Analyst	Meeting) 

  7.	 การพบปะใหข้อ้มลูแบบตวัตอ่ตวั	 (Company	Visit/	  

	 	 	 One-on-One	Meeting)	

	 	 8.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ	 

	 	 	 และต่างประเทศ	(Road	Show)	

	 	 9.	 การจัดส่งหนังสือแจ้งข่าวสารทางไปรษณีย์	

	 	 กิจกรรมในรอบปี	 2552	 ที่ผ่านมา	 เจ้าหน้าที่บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ	 รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและ

ให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง	ๆ	ทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์

ตัวต่อตัว	 (One-on-One	Meeting)	 การประชุมทางโทรศัพท์	

(Conference	Call)	 การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย	

(Group	Analyst	Meeting)	และเดนิทางไปพบนกัลงทนุตา่งประเทศ 

(Road	Show)		

 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 

โครงสร้างคณะกรรมการ	

  คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน		 

การบัญชี	 การบริหารจัดการ	และอื่น	 ๆ	อันทำให้สามารถบริหาร

จัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ	

	 	 บริษัทฯ	 กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ	

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทนุ	ที	่ทจ.	28/2551	เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาตให้

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551	และประกาศ

ของ	 ธปท.	 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่		 

9	กรกฎาคม	2552 

	

	 กรรมการอิสระ	บริษัทฯ	กำหนดนิยามและคุณสมบัติ

เข้มกว่าแนวทางของ	สำนักงาน	ก.ล.ต.	ดังนี้	

  1.	 ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ	 0.50	 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธ	ิ 

   ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทในกลุ่ม		 

	 	 	 บริษัทร่วม	บริษัทย่อย	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี	้ 

   นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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 2.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 ไม่เป็นลูกจ้าง	

หรือพนักงาน	 ที่ปรึกษา	 ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	 

จากบริษัทฯ	 บริษัทในกลุ่ม	 บริษัทร่วม	บริษัทย่อย	

บริษัทที่ เกี่ยวข้อง	 หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ทั้งใน	และช่วง	2	ปี

ที่ผ่านมา)		

	 	 3.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัท	 

ในกลุ่ม	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคล		 

ที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	

	 	 4.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการ	 

จดทะเบียนในลักษณะบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	

บุตร	 และคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น	 

รายใหญ่	 ผู้มีอำนาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร	 ผู้มีอำนาจควบคุมของ	 

บริษัทฯ	บริษัทในกลุ่ม	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย	หรือ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	

	 	 5.	 ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการ

ทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษาทางการเงิน	

หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 ซึ่งมีจำนวนเงินหรือ	 

มีมูลค่าที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนด	 (ทั้งใน	

และช่วง	2	ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง)		

	 	 6.	 ไมเ่ปน็ตวัแทนของกรรมการบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่

หรือเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 	 7.	 ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนใน

กลุ่ม	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยในเวลาเดียวกัน		

	 	 8.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ		

  ทั้งนี้	 กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระ	 โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่	 และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด	 รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบ

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

รายนาม ตำแหน่ง กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ ไม่
เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
อิสระ

หมายเหต ุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนบริษัทฯ	 ประกอบด้วยนายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 

	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ	2	ใน	4	คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ	โดยมี	นายภาณุพันธ์ุ	ตวงทอง	เป็นเลขานุการบริษัท 

บังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น	

 

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หมายถึง	

  1.	 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	 

ที	่ ทจ.	 28/2551	 เรื่อง	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ	 

ขายหุ้นที่ออกใหม	่ ลงวันที	่ 15	 ธันวาคม	 2551	 รวมถึงที่มีการ	 

แก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศขึ้นใช้แทน	 กรรมการที่มีส่วนร่วมใน	 

การบริหารงาน	หมายถึง	 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	

กรรมการที่รับผิดชอบดำเนินการใด	 ๆ	 เยี่ยงผู้บริหารและให้

หมายความถงึ	กรรมการทีม่อีำนาจลงนามผกูพนั	 เวน้แตจ่ะแสดง

ไวว้า่เปน็การลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินมุตัิ

ไวแ้ลว้	และเปน็การลงนามรว่มกบักรรมการรายอืน่	

 	 2.	 ตามประกาศ	ธปท.	ที	่ สนส.	 13/2552	 เรื่องธรรมา	 

ภบิาลของสถาบนัการเงนิ	หมายความวา่	 

   1)	 กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานในตำแหน่ง

ผู้จัดการ	 รองผู้จัดการ	 ผู้ช่วยผู้จัดการ		 

หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็น

อย่างอื่น		

	 	 	 2)	 กรรมการที่ทำหน้าที่ รับผิดชอบในการ	 

ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 

ใด	 ๆ	 เยี่ยงผู้บริหาร	 และให้หมายความ	 

รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร	

(Executive	Committee)	

	 	 	 3)	 กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	 เว้นแต่

เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะ

กรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี	

และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น	

	 	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีกรรมการอิสระ	 และกรรมการที่	 

ไม่เป็นผู้บริหาร	 รวมกันร้อยละ	 56	 ของจำนวนคณะกรรมการ

ทั้งหมด	 โดย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 มีโครงสร้าง	 

คณะกรรมการ	ดังนี้	
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การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง	

  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ	 โดยในการ

ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ	 1	 ใน	 3	 ของจำนวน

กรรมการขณะนัน้พน้จากตำแหนง่	ถา้จำนวนกรรมการทีจ่ะพน้จาก

ตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี	1	 ใน	3	ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน	

แต่ไม่เกิน	 1	 ใน	 3	 หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ		 

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่	 1	 และ	 

ปีที่	 2	 ให้ใช้วิธีจับสลาก	ส่วนในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 ให้กรรมการซึ่งอยู่ใน

ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง	 หากในคราวใดมี

กรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า	 ๆ	 กัน	 เป็นจำนวน

มากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น	 ให้

กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก	กรรมการ

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับ	 

เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้	

 

บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งหมดของบริษัทฯ	และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วย

ความเป็นอิสระและเป็นกลาง	 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ	 

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 ทั้งนี้	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัท	มีดังนี้	

	 	 1.	 บริหารจัดการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค	์ และข้อบังคับของบริษัทฯ	 รวมทั้งมติของที่ประชุม	 

ผูถ้อืหุน้	

	 	 2.	 แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร	หรอืคณะอนกุรรมการ	

เพือ่บรหิารจดัการตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	

	 	 3.	 มอบหมายหน้าที	่ หรืออำนาจให้กรรมการคนใด	 

คนหนึ่งหรือหลายคน	 หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดแทน	 

คณะกรรมการบริษัทได้	

	 	 4.	 พิจารณามอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ	่มีอำนาจดำเนินการในธุรกิจภายใต้

งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน	 และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่

คณะกรรมการไดอ้นมุตัใิหด้ำเนนิการในโครงการตา่ง	ๆ	

	 	 5.	 ใหค้วามเหน็ชอบวสิยัทศัน์	ภารกจิ	คณุคา่ทีบ่รษิทัฯ	

มุง่หวงั	และจรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ	

	 	 6.	 พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่าย

จัดการ	 และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและ

นโยบายของบริษัทฯ	 รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ		 

งบประมาณ	และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ	

	 	 7.	 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และความ	 

คืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค	์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย	

ระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 	 8.	 ดูแลกำกับให้มี ระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสทิธผิล	และการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม	

	 	 9.	 ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ	ทั้งจากผู้ตรวจสอบ

ภายใน	และผูส้อบบญัชภีายนอกใหท้ำหนา้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธผิล	

	 	 10.	 อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส	 รายงวด	 และ

ประจำป	ีพรอ้มทัง้ดแูลการจดัทำงบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามหลกัการ

บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป		

	 	 11.	 ดแูลใหม้กีารสือ่สารในเรือ่งตา่ง	ๆ	กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

ของบรษิทัฯ	และสาธารณชน 

 

การแยกตำแหน่ง	

	 ประธานกรรมการไม่ เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ	 

ผู้จัดการใหญ่	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย

การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ			

 

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 

	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มสถาบันการเงิน	

จึงใช้เกณฑ์ในเรื่องนี้	 ตามประกาศ	 ธปท.	 เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ของสถาบันการเงิน	 โดยกรรมการและผู้บริหารสามารถเป็น

ประธานกรรมการ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือหลายอย่างในบริษัทได้อีก

ไม่เกิน	3	กลุ่มธุรกิจ		

 

คณะกรรมการชุดย่อย	

	 	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย	 

เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานตามความจำเป็น	 โดยกำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

 

คณะกรรมการบริหาร  

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหาร	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีรายนามดังต่อไปนี้	

 	 1.	 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์			 	

	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 	 2.	 นางสาวสุวรรณภา		 สุวรรณประทีป	 	

	 	 	 รองประธานกรรมการบริหาร	

	 	 3.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 	

	 	 	 กรรมการบริหาร	

	 	 4.	 นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ		 	

	 	 	 กรรมการบริหาร	

	 	 	 นายภาณุพันธุ์	 ตวงทอง	 	

	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

หมายเหต ุ 1.	 นายอนุวัติร์	 เหลืองทวีกุล	 ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร		 
	 	 ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2552	
	 2.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร	 ตั้งแต่	 
	 	 วันที่	 30	 เมษายน	 2552	 และ	 ธปท.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ		 
  เมือ่วนัที	่25	มถินุายน	2552	ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  
	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2552 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

  1.	 บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย	 เป้าหมาย		 

งบประมาณ	และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติภายใต้

กฎหมาย		กฎเกณฑ	์และประกาศของหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

	 	 2.	 บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	

	 	 3.		 บรหิารจดัการเกีย่วกบัสภาพคลอ่ง และอตัราดอกเบีย้ 

	 	 4.	 บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัทฯ	เช่น	การ

รับฝากเงิน	การให้สินเชื่อ	การลงทุน	ทรัพย์สินรอการขาย	เป็นต้น 

	 	 5.	 บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองค์กร	 เช่น	

การจัดโครงสร้างองค์กร	 การบริหารงานบุคคล	 การจัดการงาน

ธุรการ	เป็นต้น	

	 	 6.	 มอบหมายหน้าที่	 หรือมอบอำนาจช่วงเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร	

	 	 7.	 กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท	

 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	 จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 (The	 Audit	 Committee)	 ขึ้น	 โดยมีคุณสมบัติตาม	 

หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน	ก.ล.ต.	 กำหนด	 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ

ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มี

มาตรฐานที่ถูกต้อง	โปร่งใส	มีการควบคุมภายในที่ดี	และมีระบบ

การรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง	มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	 สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบได้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่	 ตลท.	

และ	 ธปท.	 กำหนด	 และได้ประกาศเป็นกฎบัตรไว้	 โดยได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่

ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ให้ถูกต้องตามระเบียบ	 

ขอ้กำหนดของบรษิทัฯ	กฎหมาย	และขอ้กำหนดอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและ	

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย	 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2541	มีวาระการดำรงตำแหน่ง

เท่ากับการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท	 โดย	ณ	 วันที	่ 31	

ธนัวาคม 2552	ประกอบดว้ย	กรรมการจำนวน	3	ทา่น	ทกุทา่นเปน็

กรรมการอิสระ	และกรรมการ	2	ท่าน	มีความรู้ความเข้าใจ	หรือมี

ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน	มีรายนามดังต่อไปนี้	

	 	 1.	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ		 	

	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 2.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา		

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 	

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 นายภาวัต		 เมธีชุติกุล	 	

	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 นางสาวศิรินทร		 พญาพรหม		 	

	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

หมายเหต ุ 1.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 ตั้งแต่	 
	 	 วันที่	8	มกราคม	2552		
	 2.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	 ตั้งแต่	 
	 	 วันที่	26	พฤษภาคม	2552	
	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	 
	 	 ตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552	

 4.	 กรรมการที่มีความรู้	 ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี	 
	 	 หรือการเงิน	 มี	 2	 ท่าน	 คือ	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 และ	 
	 	 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์		

  หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	

  1.	 สอบทานกระบวนการจัดทำ	และการเปิดเผยข้อมูล

ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 ให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	

เป็นที่เชื่อถือได้	 โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก	

และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน	 

ทั้งรายไตรมาส	และประจำปี	

	 	 2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน		 

การตรวจสอบภายใน	 และการกำกับดูแลที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ	 โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก	 ผู้ตรวจ

สอบภายใน	และผู้กำกับดูแล	

	 	 3.	 สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ว่ามี

อย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวทางของ	 ธปท.	 และนโยบาย	 

ของบริษัทฯ	

	 	 4.	 สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน	 เมื่อมีข้อ

สังเกตหรือสันนิษฐานว่า	 อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมี

ความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน	และนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป	

	 	 5.	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน		

	 	 6.	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ	และข้อบังคับของทางการ	

	 	 7.	 พิจารณาผลการตรวจสอบ	 และข้อเสนอแนะของ	 

ผู้สอบบัญชีภายนอก	ผู้ตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งติดตามผลการ

ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว	

	 	 8.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ

เป็นอิสระ	 ทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอ	 

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ		 

1	ครั้ง	

	 	 9.	 ใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้	ประเมนิผลถอดถอน 

โยกย้าย	เลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ		

	 	 10.	 มีอำนาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ	

เพื่อให้ข้อมูล	หรือชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 11.	 มีอำนาจลงนามอนุมัติ	ดังนี้	

   11.1	 การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของ

สำนักตรวจสอบตามระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน	
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	 	 	 11.2	 คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการของสำนกัตรวจสอบ 

ภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตัิ	 โดยใหก้รรมการทา่นใดทา่นหนึง่

เป็นผู้มีอำนาจอนุมตัิ	

  12.	 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัท

ลูกของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต	 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย	และบริษัทลูกของบริษัท

ย่อยมอบหมายให้สายงานตรวจสอบ	 ธนาคารธนชาตสรุปผล

ภาพรวมการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัท

ย่อย	และบริษัทลูกของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบใน

ฐานะบริษัทแม่รับทราบ	

	 	 	 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญ	 ได้แก่	 เรื่องที่ปฏิบัติ

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	การทุจริต	และเรื่องที่มีผลกระทบต่องบ

การเงิน	หรือสถานะ	หรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	อย่างร้ายแรงให้

รายงานให้ทราบอย่างละเอียด		

  13.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	 

มอบหมาย	และตามที	่ตลท.	หรอืกฎหมายอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกำหนด 

 

	 	 คณะกรรมการสรรหา	

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ

สรรหา	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2545	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	

3	 ท่าน	 มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งใน

ฐานะกรรมการบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีรายนาม		 

ดังต่อไปนี้	

  1.	 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา		

	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	

	 	 2.	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 	

	 	 	 กรรมการสรรหา	

	 	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์		

	 	 	 กรรมการสรรหา	 	

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	

  1.	 กำหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการ

สรรหากรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้มีอำนาจในการจัดการ	 เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 และส่งนโยบายดังกล่าว

ให้	ธปท.	หากมีการร้องขอ	

  2.	 กำหนดคณุสมบตักิารเปน็กรรมการ	โดยพจิารณาจาก  

    2.1	 คุณวุฒิ	ความรู้	ประสบการณ์		

		 	 	 2.2	 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่		

		 	 	 2.3	 นำผลการประเมนิคณะกรรมการมาใชป้ระกอบ  

    การพิจารณาในกรณีที่กรรมการเดิมดำรง	 

	 	 	 	 ตำแหน่งต่ออีกวาระ		

  3.	 กำหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระ	พจิารณาคดัเลอืก

บุคคลที่มีคุณสมบัต	ิ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ	 ตาม

เกณฑท์ีก่ำหนดไว	้	

	 	 4.	 ดูแลให้บริษัทฯ	 มีโครงสร้างคณะกรรมการ	 องค์

ประกอบ	คณุสมบตั	ิและจำนวนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักำหนด	

รวมถงึเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป		

	 	 5.	 คัดเลือก	 และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะ

กรรมการบรษิทัพจิารณาแตง่ตัง้	หรอืนำเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

พจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัตามแตก่รณ	ี	

	 	 6.	 คดัเลอืก	และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 กรรมการ	 

ผู้จัดการ	 ผู้มีอำนาจในการจัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา	

	 	 7.	 จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ	 

ผู้จัดการ	ผู้มีอำนาจในการจัดการ		

	 	 8.	 เปิดเผยนโยบาย	 และรายละเอียดกระบวนการ

สรรหาในรายงานประจำปี	

	 	 9.	 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีต่อ่คณะกรรมการบรษิทั 

 

  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  

  คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน	 เมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	 2545	ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	3	ท่าน	มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรง

ตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		 

มีรายนาม	ดังต่อไปนี้	

THANACHART CSR 

ชัยพฤกษ์มูลนิธิ  

มอบทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าหนังสือ และอื่น ๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม  
ได้มีโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 

	 	 	 นายภาณุพันธุ์		 ตวงทอง		

	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	

หมายเหต ุ 1.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหา		 
	 	 ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552		
	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	 
	 	 สรรหา	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552		
	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา	 ตั้งแต่	 
	 	 วันที่	25	สิงหาคม	2552		
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  1.	 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา		

	 	 	 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		

	 	 2.	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 	

	 	 	 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		

	 	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์		

	 	 	 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 นายภาณุพันธุ์	 ตวงทอง		

	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 	 คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง	

  ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	มีหน้าที่ในการ

ควบคุม	 ดูแล	 และกลั่นกรองการทำธุรกรรมต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ		 

ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ		 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย	 บริษัทฯ	 จึงกำหนดให้คณะกรรมการ

บริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีก

ฐานะหนึ่ง	โดยมีอำนาจหน้าที่	ดังนี้	

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณา	 

ความเสี่ยง	

	 	 1.	 นำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

ทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 โดยต้อง

สร้างมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย

ความเสี่ยงนั้นได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	

	 	 2.	 กำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้าน

ของการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	และการแก้ปัญหา		

	 	 3.	 ทำหน้าที่ประเมินปัจจัยทั้งภายใน	 และภายนอก		 

อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระสำคัญ

เพื่อนำมาใช้ในการเปลี่ยนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

ของบริษัทฯ	

	 	 4.	 กำหนดและสั่งการหน่วยงานบริหารความเสี่ยงใน

การพัฒนากลไกการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น	

	 	 5.	 ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานในการบริหาร

ความเสี่ยงด้านต่าง	 ๆ	 โดยคณะกรรมการ	 และ/หรือหน่วยงาน

ต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้		

 

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

  บริษัทฯ	ให้ความสำคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี	

(Good	Corporate	Governance)	ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติ

ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	 และการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ	 

ที่ดีของ	 ตลท.	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำบทบาทหน้าที่คณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล	 (Corporate	Governance	Committee)	

โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไป

ตามแนวทางที่	ตลท.	สำนักงาน	ก.ล.ต.	และ	ธปท.	กำหนด	โดย

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอีก	2	ชุด	ทำหน้าที่	ดังนี้	

  1.	 คณะกรรมการบริหาร	 ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

และควบคุมการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ	

	 	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ทำหน้าที่ในการติดตาม	

สอบทาน	 และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดขึ้น	

เพื่อกำกับดูแลกิจการให้มีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี	

 

หมายเหต ุ 1.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำหนด	 
	 	 ค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552		
	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	 
	 	 กำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	
	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนด	 
	 	 ค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทน	

  1.	 กำหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	

รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้มี

อำนาจในการจัดการ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	

และส่งนโยบายดังกล่าวให้	ธปท.	หากมีการร้องขอ	

	 	 2.	 พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน	

ทีเ่หมาะสม	มคีวามเปน็ธรรมตอ่บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ	

ของกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้มีอำนาจในการจัดการ	

	 	 3.	 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้มีอำนาจในการจัดการ	 เพื่อ

พิจารณาผลตอบแทนประจำปี	

	 	 4.	 พจิารณากำหนดคา่ตอบแทนประจำปขีองกรรมการ 

กรรมการผู้จัดการ	ผู้มีอำนาจในการจัดการ	

	 	 5.	 ดูแลให้กรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้มีอำนาจใน

การจัดการ	 ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ	

	 	 6.	 ทบทวนรปูแบบและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน 

ผลประโยชน์อื่นของกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้มีอำนาจใน

การจัดการ	ที่กำหนดใช้ในปัจจุบันเพื่อความเหมาะสมเป็นประจำ

ทุกปี	

	 	 7.	 พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่	 หรือใบ

สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน		 

เพื่อเป็นการจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพ	

	 	 8.	 เปิดเผยนโยบาย	 ผลตอบแทนรูปแบบต่าง	 ๆ		 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนด	 

ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี	

	 	 9.	 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีต่อ่คณะกรรมการบรษิทั	
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	 	 ผู้บริหาร	

  ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯ	 มีผู้บริหารใน

ตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา

และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชี	 ตามเกณฑ์ของสำนักงาน	

ก.ล.ต.	ดังนี้	

  1.	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 	

	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่*	

	 	 2.	 นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ	 	

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานธุรกิจ	

	 	 3.	 นายวัชระ		 เพิ่มพิทักษ์	 	

	 	 	 ผู้อำนวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจ	

	 	 4.	 นางสาวรมณีย์		 เจนพินิจ	 	

   ผูอ้ำนวยการฝา่ย	ฝา่ยวางแผนขอ้มลูเพือ่การจดัการ	

	 	 5.	 นางสาวดาราวรรณ		บุญนำเสถียร	 	

	 	 	 ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้	

	 	 6.	 นางธนวันต์		 ชัยสิทธิการค้า	 	

	 	 	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต	

	 	 3.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้	และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	

	 	 4.	 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ	

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	 รายงานประจำปีของบริษัทฯ	หนังสือนัดประชุม	 

ผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 5.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ	 

ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและ	 

ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ	 ตลอดจนเก็บรักษารายงาน	 

การมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	

	 	 6.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบ

สิทธิต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ	

	 	 7.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	

	 	 8.	 ดำเนนิการอืน่	ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ

ประกาศกำหนด		

 

การประชุมคณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	 มีการกำหนดตารางเวลาการประชุมของ	 

คณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 โดยกำหนดให้มีการ

ประชุมเดือนละ	 1	 ครั้ง	 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน	และอาจมี

การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น	 ทั้งนี้	 จะมีการกำหนด

วาระล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนประกอบด้วย	 วาระเพื่อทราบ	 เพื่อ

พิจารณา	 เพื่ออนุมัติ	 และการบริหารความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา

เปน็ประจำทกุเดอืน	 เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัจะเปน็ผูจ้ดัทำ	

หนังสือเชิญประชุม	 และรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องส่ง

ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อ

ให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม	 โดยการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	 3	 ชั่วโมง	

ซึ่งในปี	2552	ที่ผ่านมา	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	13	ครั้ง		

	 	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการ

แสดงความเห็นและลงมติ	 โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	

และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็น

ของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	จัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะ

กรรมการบริษัท	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	

 

 

หมายเหต ุ   *	 นายศภุเดช	พนูพพิฒัน	์ลาออกจากตำแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	 29	 ตุลาคม	 2552	 โดยยังคงดำรงตำแหน่ง		 
	 	 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ		 
	 	 ต่อไป	 และนายสมเจตน	์ หมู่ศิริเลิศ	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 
	 	 ผูจ้ดัการใหญ	่มีผลตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2552	

	 	 เลขานุการบริษัท	

	 	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 ตั้งแต่วันที่	 26	

มิถุนายน	 2551	 ทั้งนี้	 ได้มีการแต่งตั้งนายภาณุพันธุ์	 ตวงทอง		 

เป็นเลขานุการบริษัทแทน	นายอนุวัติร์	 เหลืองทวีกุล	 ตั้งแต่วันที่		 

1	มิถุนายน	2552	และมอบหมายให้สำนักเลขานุการองค์กรเป็น

หน่วยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี	 และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง	 

มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	

  1.	 ให้คำแนะนำเบื้ องต้นแก่กรรมการ เกี่ ยวกับ	 

ขอ้กฎหมาย	ระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่ง	ๆ	ของบรษิทัฯ	และตดิตาม

ใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้งและสมำ่เสมอ	รวมถงึรายงานการ

เปลีย่นแปลงทีม่นียัสำคญัแกก่รรมการ	

	 	 2.	 จดัการประชมุผูถ้อืหุน้	และประชมุคณะกรรมการให้

เปน็ไปตามกฎหมาย	ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ	และขอ้พงึปฏบิตัติา่ง	ๆ	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

	 1.		 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 13	 -	 -	 -	 -	
	 2.		 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 13	 -	 -	 -	 14	
	 3.		 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 11	 -	 -	 -	 6	
	 4.		 นายพิมล		 รัฐปัตย์	 13	 -	 -	 -	 -	
	 5.		 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 13	 8	 4	 2	 -	
	 6.		 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 11	 7	 4	 2	 -	
	 7.		 นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์	 5	 5	 -	 -	 -	
	 8.		 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป	 13	 -	 4	 2	 9	
	 9.		 นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ	 13	 -	 -	 -	 13	
	กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	

 1.	 พลเรือตรี	นายแพทย์วิทุร			แสงสิงแก้ว	 1	 -	 -	 -	 -	
	 2.	 นายสมมาตร	 พูนภักดี	 -	 -	 -	 -	 -	
	 3.	 นายอนุวัติร์	 เหลืองทวีกุล	 4	 -	 -	 -	 5	

รายนามคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

(ประชุมทั้งหมด
13ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ประชุมทั้งหมด
8ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหา

(ประชุมทั้งหมด
4ครั้ง)

คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
(ประชุมทั้งหมด

2ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

(ประชุมทั้งหมด
14ครั้ง)

 

หมายเหต ุ 1.	 พลเรือตรี	นายแพทย์วิทุร	แสงสิงแก้ว	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	29	มกราคม	2552	
	 2.	 นายสมมาตร	พูนภักดี	ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2552	
	 3.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	มีผลตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	2552	
	 4.	 นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2552	
	 5.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 และกรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	 26	พฤษภาคม	 2552	และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา		 
	 	 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	
	 6.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา	และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง	ๆ	

 

  1.	 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	

	 	 	 บริษัทฯ	มิได้กำหนดจำนวนสูงสุดของกรรมการไว้	

เพียงแต่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 ว่าต้องไม่น้อยกว่า		 

5	คน	วธิกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการมขีึน้ได	้2	กรณ	ีคอื	กรณแีตง่ตัง้  

กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ	และกรณแีตง่ตัง้

กรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตำแหน่งว่างลง	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ		 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกและ

เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบรษิทั	 โดยในกรณแีรกจะตอ้งขอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ส่วนกรณีหลังคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาลงมติได้

ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน	 ในส่วน

ของการแต่งตั้งกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่	ตลท.	และสำนักงาน	ก.ล.ต.	กำหนด	

  ในการเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัฯ	 ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

นั้น	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน	

และที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

ทั้งนี้	 มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้	

   1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	 1	หุ้นต่อ	

1	เสียง	

	 	 	 2)	 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลง

คะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละ	1	คนหรือคราวละ

หลาย	ๆ	คนรวมกันเป็นคณะ	หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้	 ตามแต่	 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น

ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ	 1)	ทั้งหมด	จะแบ่งคะแนน

เสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	

	 	 	 3)	 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้

เสียงข้างมาก	หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น

ผู้ออกเสียงชี้ขาด	

 

 	 2.	 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	

   คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวน

หนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร	 และใน

จำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	โดยให้

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของ	 

บริษัทฯ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และให้กรรมการ	 

ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง	

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2552	
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  3.	 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระ

อย่างน้อย	 3	ท่าน	ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ	 ได้กำหนดนิยาม	 

ไว้ข้างต้น	 	 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีบทบาท

ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็น

ไปตามแนวทางที่	 ตลท.	 กำหนด	มีความเป็นอิสระในการทำงาน

อย่างเต็มที่	และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท		

 

  4.	 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

อิสระ	 หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัท	 

อย่างน้อยจำนวน	3	ท่าน	 เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่

กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน	ตามแนวทางที่	 ตลท.	และที่	 ธปท.ประกาศ

กำหนด		

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	

	 	 กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านหลักสูตรการอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	

Directors	 Association:	 IOD)	 ท่านละ	 1	 หลักสูตรเป็น	 

อย่างน้อย	 โดยในปี	 2552	 กรรมการจำนวน	 2	 ท่าน	 ได้เข้ารับ	 

การอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่	IOD	จัดขึ้น	ดังนี้	

  1.	 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 	

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา	และ	 

	 	 	 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 ประกาศนียบัตร	 Successful	 Formulation	 &		 

	 	 	 Execution	the	Strategy	(SFE)	รุ่นที่	3/2552	

	 	 2.	 นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์	 	

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกรรมการ	 

	 	 	 กำหนดค่าตอบแทน		

	 	 	 ประกาศนียบัตร	The	Audit	Committee	Program		 

	 	 	 (ACP)	รุ่นที่	27/2552	

  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง 

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ	 

คณะกรรมการเป็นประจำทุกปี	 แบ่งออกเป็น	 1)	 การประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	และ	2)	 การประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยในปี	 2551		 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 โดยภาพรวมทั้งคณะอยู่

ในระดับ	 “ดีมาก”	มีค่าเฉลี่ย	 4.54	จากคะแนนเต็ม	 5	 ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากปี	2550	ที่มีค่าเฉลี่ย	4.51	

 

แผนการสืบทอดตำแหน่ง	

  คณะกรรมการสรรหาไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทในการจัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ	 

ผู้จัดการ	 และผู้มีอำนาจในการจัดการ	 เพื่อความต่อเนื่องใน	 

การบริหารจัดการบริษัทฯ	

 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่		

	 	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่	

สำนักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร

สำหรับกรรมการใหม่	 ประกอบด้วย	 รายงานประจำปีของบริษัทฯ	

ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ	 

บริษัทฯ	 และคู่มือคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและ	 

ผู้บริหาร	ซึ่งจะประกอบด้วยคุณสมบัติ	และลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน	รวมทั้งแนบ

พระราชบัญญัติ	และประกาศที่เกี่ยวข้อง	

 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		

	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทฯ	ได้พิจารณาค่าตอบแทน

ดงักลา่ว	 โดยการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรม

เดียวกันกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน	 และพิจารณาควบคู่ไปกับ

ภาระ	หน้าที่	ขอบเขต	บทบาท	และความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละท่าน	 โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้อง

เสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนด	 

ค่าตอบแทน	 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน	 

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ซึ่งการจ่าย	 

ผลตอบแทนจะจ่ายในลักษณะของค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน

รายเดือน	และเงินบำเหน็จ		

	 	 สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่ทำหน้าที่ ใน	 

คณะกรรมการชุดย่อย	จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ

บริษัทกำหนด	 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนด	 

ค่าตอบแทน	 ซึ่งจะพิจารณากำหนดจากภาระหน้าที่	 ความ	 

รับผิดชอบ	 โดยเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ทั้งนี้		 

ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ใน

รูปค่าเบี้ยประชุม	และ/หรือเงินประจำตำแหน่ง	

  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร	 เปน็ไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์

ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	และผลการปฏบิติังาน

รายบคุคล	โดยกำหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน	(Key	Performance 

Indicator:	 KPI)	 ไว้ในแต่ละปี	 และจ่ายค่าตอบแทนในรูป	 

ของเงินเดือน	 เงินช่วยเหลือ	 โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อ

เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	
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ค่าตอบแทนกรรมการ    

  ก)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

   ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	 4	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริษัท		 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	 รวมทั้งสิ้นจำนวน	 18,916,440.23	บาท	 โดย

ลักษณะของค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม	 เงินประจำตำแหน่ง	 และเงินบำเหน็จกรรมการ	 (จ่ายจากผลการดำเนินงาน	

ประจำปี	2551)	สรุปได้ดังนี้		

	 	 	 1)	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังนี้		

รายนามคณะกรรมการบริษัท เงินประจำ
ตำแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ
กรรมการ

รวม

ประเภทค่าตอบแทน(บาทต่อปี)

	 1.		 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 720,000.00	 520,000.00	 1,981,503.34	 3,221,503.34					 

	 2.		 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 360,000.00	 260,000.00	 990,751.67	 1,610,751.67	

	 3.		 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 300,000.00	 220,000.00	 -	 520,000.00	

	 4.		 นายพิมล		 รัฐปัตย์		 360,000.00	 260,000.00	 990,751.67	 1,610,751.67	 	 

	 5.		 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 360,000.00	 260,000.00	 990,751.67	 1,610,751.67	

	 6.		 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 360,000.00	 220,000.00	 990,751.67	 1,570,751.67	

	 7.		 นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์	 210,000.00	 100,000.00	 -	 310,000.00	

	 8.		 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป	 360,000.00	 260,000.00	 990,751.67	 1,610,751.67	

	 9.		 นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ	 360,000.00	 260,000.00	 990,751.67	 1,610,751.67 

	กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	2552	

	 1.		พลเรือตรี	นายแพทย์วิทุร		แสงสิงแก้ว	 30,000.00	 20,000.00	 990,751.67	 1,040,751.67	

	 2.		 นายสมมาตร		 พูนภักดี	 30,000.00	 -	 990,751.67	 1,020,751.67	

	 3.		 นายอนุวัติร์		 เหลืองทวีกุล	 120,000.00	 80,000.00	 990,751.67	 1,190,751.67	

	กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	2551	

	 1.	 นางจันทิมา	จตุรภัทร์	 -	 -	 768,171.68	 768,171.68	

	 	 รวม	 	 3,570,000.00	 2,460,000.00	11,666,440.23	 17,696,440.23	

หมายเหต ุ 1.	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2552	 อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี	 2551	 โดยหากกรรมการท่านใดลาออกก่อน	 
	 	 วันจ่ายเงินบำเหน็จก็ให้ถือว่ามีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จด้วย	ได้แก่	
	 	 -		นางจันทิมา	จตุรภัทร์	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	10	ตุลาคม	2551	
	 2.	 พลเรือตรี	นายแพทย์วิทุร	แสงสิงแก้ว	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	29	มกราคม	2552	
	 3.	 นายสมมาตร	พูนภักดี	ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2552	
	 4.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	2552	
	 5.	 นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2552	
	 6.	 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	และกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552 
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จำนวนเงิน(บาทต่อปี)

จำนวนเงิน(บาทต่อปี)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 นายสมมาตร		 พูนภักดี	 50,000.00	

	 2.	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 410,000.00	

	 3.		 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 340,000.00	

	 4.	 นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์	 210,000.00	

 	 รวม	 	 1,010,000.00	

จำนวนเงิน(บาทต่อปี)

	 	 	 2)	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้แก่	เงินประจำตำแหน่ง	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,010,000	บาท	

 หมายเหต ุ 1.	 ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 2/2552	 เมื่อวันที่	 26	กุมภาพันธ์	 2552	 ได้มีมติให้ปรับอัตราเงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้	 ประธานกรรมการ	 
	 	 ตรวจสอบ	จากเดิม	50,000	บาทต่อเดือน	ปรับปรุงใหม่เป็น	40,000	บาทต่อเดือน	กรรมการตรวจสอบ	จากเดิม	20,000	บาท/เดือน	ปรับปรุงใหม่เป็น	30,000	บาท	 
	 	 ต่อเดือน	โดยจ่ายครั้งแรกเดือนมีนาคม	2552		
	 2.	 นายสมมาตร		พูนภักดี		ถึงแก่กรรม	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2552	
	 3.	 นางศิริเพ็ญ		สีตสุวรรณ		ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552		
	 4.	 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552	

 

	 	 	 3)	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา	ได้แก่	เบี้ยประชุมกรรมการ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	140,000	บาท	 

รายนามคณะกรรมการสรรหา

รายนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

	 1.	 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 40,000.00	

	 2.	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 60,000.00	

	 3.		 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป	 40,000.00	

	 4.	 นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์	 -	

	 	 รวม	 	 140,000.00	

	 1.	 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 20,000.00	

	 2.	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 30,000.00	

	 3.		 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป	 20,000.00	

	 4.	 นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์	 -	

	 	 รวม	 	 70,000.00	

	 	 	 4)	 คา่ตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคา่ตอบแทน	ได้แก่	เบี้ยประชุมกรรมการ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	70,000	บาท 

 
หมายเหต ุ 1.	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552	
	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	
	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	

 
หมายเหต ุ 1.	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552	
	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	
	 3.	 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	
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   5)	 คณะกรรมการบรหิาร	ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทน 

	 	 	 6)	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ	 ผู้บริหารใน

ตำแหน่งผู้จัดการ	 และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	

ตามเกณฑ์ของสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 รวมจำนวน	 7	 ท่าน	 ได้รับ	 

ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	 เงินช่วยเหลือ	 ค่าครองชีพ	 และ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 34,411,056	

	 1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 630,000.00	 466,800.00	 1,412,926.26	 2,509,726.26	

	 2.		 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 315,600.00	 226,800.00	 706,463.13	 1,248,863.13	

	 3.		 นางมิเชล		 คว๊อก	 315,600.00	 132,300.00	 706,463.13	 1,154,363.13	

	 4.		 นายเกียรติศักดิ์		 มี้เจริญ	 315,600.00	 207,900.00	 706,463.13	 1,229,963.13	

	 5.		 นายณรงค์		 จิวังกูร	 315,600.00	 226,800.00	 706,463.13	 1,248,863.13	 	

	 6.	 นายสถาพร		 ชินะจิตร	 315,600.00	 226,800.00	 706,463.13	 1,248,863.13	

	 7.		 รศ.	ดร.	สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 236,700.00	 170,100.00	 -	 406,800.00	

	 8.		 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป	 315,600.00	 207,900.00	 706,463.13	 1,229,963.13	

	 9.		 นายเบรนดอน		 คิง	 315,600.00	 189,000.00	 706,463.13	 1,211,063.13	 	

	10.		 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 78,900.00	 37,800.00	 -	 116,700.00	 	

	11.		 นายกอบศักดิ์		 ดวงดี	 236,700.04	 151,200.00	 -	 387,900.04	

	12.		 นายมาร์ติน		 วีคส์	 26,300.00	 -	 -	 26,300.00	 	

	กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	

	 1.	 นายสุวิทย์		 อรุณานนท์ชัย	 52,600.00	 18,900.00	 706,463.13	 777,963.13	

	 2.	 นายวิชิต		 ญาณอมร	 52,600.00	 18,900.00	 706,463.13	 777,963.13	

	 	 รวม	 	 3,523,000.04	 2,281,200.00	 7,771,094.43	 13,575,294.47	

รายนามคณะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ
กรรมการ

รวม

ประเภทค่าตอบแทน(บาทต่อปี)

หมายเหต ุ 1.	 นายสุวิทย์		อรุณานนท์ชัย	และนายวิชิต		ญาณอมร	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร	ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2552	
	 2.	 รศ.	ดร.	สมชาย		ภคภาสน์วิวัฒน์	เข้ารับตำแหน่งกรรมการธนาคาร	ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2552	
	 3.	 นายกอบศักดิ์		ดวงดี	เข้ารับตำแหน่งกรรมการธนาคาร	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2552	
	 4.	 นายสมเจตน์		หมู่ศิริเลิศ	เข้ารับตำแหน่งกรรมการธนาคาร	ตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2552	
	 5.	 นายมาร์ติน		วีคส์	เข้ารับตำแหน่งกรรมการธนาคาร	ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	2552	

หมายเหต ุ 1.	 นายสุวิทย์		อรุณานนท์ชัย	ลาออกจากการตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2552	
	 2.	 รศ.	ดร.	สมชาย		ภคภาสน์วิวัฒน์	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2552 

   7.2)	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้แก่	เบี้ยประชุมกรรมการ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	740,000	บาท	

จำนวนเงิน(บาทต่อปี)รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.		 นายเกียรติศักดิ์		 มี้เจริญ	 370,000.00	

	 2.		 นายสุวิทย์		 อรุณานนท์ชัย	 35,000.00	

	 3.		 นายสถาพร		 ชินะจิตร	 185,000.00	

	 4.	 รศ.	ดร.	สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 150,000.00	

	 	 รวม	 	 740,000.00	

บาท	ซึ่งค่าตอบแทนนี้ไม่รวมผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทฯ		

	 	 	 7)		 ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	

จ่ายให้กับกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้น		

     บริษัทฯ	มีธนาคารธนชาตเป็นบริษัทย่อยที่เป็น

ธุรกิจหลัก	 โดยในปี	 2552	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน	 

แก่กรรมการ	และผู้บริหารดังนี้	

	 	 	 7.1)	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต	มีรายละเอียด	ดังนี้		
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   7.4)		 คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการธนาคาร

ธนชาตยงัไมไ่ดก้ำหนดคา่ตอบแทน	และไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทน 

	 	 	 7.5)		 ค่าตอบแทนผู้บริหารของธนาคารธนชาต		 

ผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการ	 และผู้บริหารสี่รายแรกต่อจาก	 

ผู้จัดการลงมา	 ตามเกณฑ์ของสำนักงาน	 ก.ล.ต.	 รวมจำนวน		 

8	 ท่าน	 ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	 เงินช่วยเหลือ		 

ค่าครองชีพ	 และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 รวมเป็นเงิน	 

ทั้งสิ้น	41,177,691	บาท	

	 	 	 7.3)		 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	 ได้แก่	 เบี้ยประชุมกรรมการ	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		 

40,000	บาท	

จำนวนเงิน(บาทต่อปี)รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	 1.		 นายณรงค์	 จิวังกูร	 25,000.00	

	 2.		 นายสถาพร		 ชินะจิตร	 15,000.00	

	 	 รวม	 	 40,000.00	

	 	 	 7.6)		 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ ได้รับจาก

บริษัทย่อย	ธนาคารธนชาตมีกรรมการอิสระจำนวน	1	ท่าน	ดำรง

ตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท	 ธนชาตประกันชีวิต	 จำกัด		 

ได้รับค่าตอบแทนในปี	2552	เป็นเงินทั้งสิ้น	150,000	บาท	

 

  ข)	 ค่าตอบแทนอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	

	 	 	 -	ไม่มี	

THANACHART CSR 

วีรบุรุษชุดดำ 

สนับสนุนเงินในการซื้อหมวกเหล็กกันกระสุนให้กับทหารพราน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดน 
ไทย-กัมพูชา พร้อมนำเสนอเรื่องราวการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจการป้องกันประเทศ
ของเหล่าทหารพราน 
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	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่ปี	 2545	 โดย	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2552	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ดังต่อไปนี้	
	 นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 ประธานกรรมการ	
	 นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 กรรมการ		 	
	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 กรรมการ		 	 	

	 นายภาณุพันธุ์		 ตวงทอง	 เลขานุการคณะกรรมการ	

 

	 โดยในปี	2552	คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	เพื่อดำเนินการที่สำคัญ	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ทบทวน	และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา	 เพื่อสะท้อน	 

ให้เห็นถึงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	

	 2.	 คดัเลอืก	และเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเขา้รบัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการทีล่าออก	เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ	 

บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	

	 3.	 คัดเลือก	 และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ	 เสนอต่อที่ประชุม	 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง		

	 4.	 ทบทวน	และเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเขา้รบัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระในการประชมุสามญั	 

ผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2553	นำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั	เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้  

	 5.	 ทบทวนหลักเกณฑ์	 ขั้นตอน	 และช่องทางของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่เหมาะสม	 เพื่อเข้าคัดเลือกเข้าเป็น

กรรมการของบริษัทฯ	

 

	 ในปี	2552	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	เพื่อดำเนินการที่สำคัญ	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ทบทวน	และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 2.	 รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี	 2551	 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ		 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข	และนำไปปฏิบัติในอันที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	

	 3.	 ทบทวน	 และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ	 และผู้บริหาร	 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่		 

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และผลการปฏิบัติงาน	ทั้งนี้	 ให้สอดคล้องกับผลประกอบการและนโยบายของบริษัท	 โดยได้นำเสนอ	 

ค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2553	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

 

 

 
	 	 	 	 	 (นายสมเกียรติ	ศุขเทวา)	
	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา		
	 	 	 	 	 และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต 

ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ 

สำนักเลขานุการองค์กร ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลกลาง 

กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย 

ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

สายงานกลยุทธ์และแผนงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

สำนักตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คณะกรรมการทรัพย์สินรอการขาย

สายงานธุรกิจ

โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ 
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริหาร

บริหารเงินและการลงทุน 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการ

 

นายบันเทิงตันติวิท ประธานกรรมการ(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	 	 65	ปี	

การศึกษา	 -	Master	of	Science	(Finance),	Massachusetts	Institute	of	Technology,	USA		

	 	 -	Bachelor	of	Science	in	Electrical	Engineering,		

	 	 	 Massachusetts	Institute	of	Technology,	USA		

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -		ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547		

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2549-ปัจจุบัน	 -	รองประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		

	 	 -	กรรมการ	สถาบันอาศรมศิลป์	

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จำกัด		

	 2548-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด		

	 2546-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)			

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด		

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จำกัด		

	 	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด		

	 2545-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		

	 2544-ปัจจุบัน	 -	ที่ปรึกษา	บริษัท	ดุสิตธานี	จำกัด	(มหาชน)		

	 	 -	ที่ปรึกษา	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จำกัด	(มหาชน)		

	 2532-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)		

		 	 	 (ปี	2549	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ)		

	 2530-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	ดีบุก	จำกัด		

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จำกัด		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ร้อยละ	0.1545	(2,060,000	หุ้น)		
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายศุภเดชพูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	 	 59	ปี	

การศึกษา	 -	Master	of	Science,	University	of	Wisconsin,	USA	

	 	 -		พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -		ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	8/2547	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2550-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)		

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จำกัด		

	 2549-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จำกัด		

	 2548-ปัจจุบัน	 -	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

	 	 	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		

	 	 -	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)		

	 2546-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด		

	 	 -	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด		

	 	 -	รองประธานกรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร		

	 	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 	 (ปี	2549	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ)	

	 2543-ปัจจุบัน	 -	ที่ปรึกษา	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จำกัด	(มหาชน)	

	 2535-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	(มหาชน)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	

	

หมายเหต	ุ นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	ตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2552 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายสมเจตน์หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	 	 53	ปี	

การศึกษา	 -	Master	of	Management	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		

		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 -	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	ประกาศนียบัตร	Role	of	The	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	5/2544	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2552-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส		

	 	 	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 -	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 -	รองประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 -	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 -	กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	

	 2545-2551		 -	กรรมการผู้จัดการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
 

หมายเหต	ุ 	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	และกรรมการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	 2	มีนาคม	2552	และวันที่	 25	มิถุนายน	2552	ตามลำดับ	และได้รับ	 

	 แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีผลตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2552	

 

 

 

นายพิมลรัฐปัตย์ กรรมการ(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	 	 74	ปี	

การศึกษา	 -	เนติบัณฑิต	(นบ.ท)	สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา	

	 	 -	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	2/2546	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	รุ่น	3/2546	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Role	of	The	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	9/2546	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2550-ปัจจุบัน	 -	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 2547-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็นแอล	ดีเวลลอปเมนต์	จำกัด	(มหาชน)	

	 2545-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	เพรซิเดนท์	เบเกอรี่	จำกัด	(มหาชน)	

	 2547-2550	 -	ประธานคณะกรรมการอัยการ	สำนักงานอัยการสูงสุด	

	 2543-2550	 -	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายสมเกียรติศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหาประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  และกรรมการตรวจสอบ(กรรมการอิสระ)

อายุ	 	 65	ปี	

การศึกษา	 -	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 -	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	Senior	Executive	Program	(SEP)	Sloan	School	MIT	(USA)	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	6/2546	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	40/2547	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	3/2547	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	รุ่น	8/2547	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	6/2551	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	หลักสูตรสัมมนา	IT	Governance	:	A	Strategic	Path	Forward	Board	and	

	 	 	 Performance	Evaluation	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)		

	 	 	 รุ่น	3/2552	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2546-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	คอร์แวค	(ประเทศไทย)	จำกัด	

	 2543-ปัจจุบัน	 -	หุ้นส่วน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	พี.ที.	แอนด์	เอส	คาร์แคร์	

	 2545-2551	 -	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	ธนาคารนครหลวงไทย	จำกัด	(มหาชน)	 	

	 2546-2549	 -	กรรมการ	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ ริเออร์ชีววัตถุ	จำกัด	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	

	

หมายเหตุ			นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2552	และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหา	

	 และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2552	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางศิริเพ็ญสีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา

  และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

อายุ	 	 61	ปี	
การศึกษา	 -	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(MBA)	Wichita	State	University,	Kansas,	USA	
	 	 -	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	33/2546	
	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 -	ประกาศนียบัตร	Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	4/2550	
		 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 2551-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	ซีมิโก้	จำกัด	
	 2543-2550	 -	กรรมการ	บริษัท	ชินแซทเทลไลท์	จำกัด	(มหาชน)	
	 2542-2550	 -	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท	ชิน	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)	
	 	 -	กรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	(มหาชน)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
	

หมายเหต	ุ นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552		

 

 

นางพันธ์ทิพย์สุรทิณฑ์ กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา

  และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

อายุ	 	 61	ปี	
การศึกษา	 -	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	Fort	Hays	Kansas	State	College,	USA		
	 	 -	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	5/2544	
	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 -	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	27/2552	
	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 -	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่น	3		
	 	 -	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	40	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 2552-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 บริษัท	วายแอลจี	บูลเลี่ยน	แอนด์	ฟิวเจอร์ส	จำกัด	
	 2551-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	
	 2550-ปัจจุบัน	 -	กรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	
	 2548-2552	 -	กรรมการ	บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำกัด	
	 2550-2551	 -	ประธานกรรมการ	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำกัด	
	 	 -	อธิบดี	กรมธนารักษ์	
	 2549-2551	 -	กรรมการ	บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	
	 2546-2551	 -	กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน)	
	 2548-2550	 -	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงการคลัง	
	 2546-2550	 -	กรรมการ	บริษัท	โรงแรมเอราวัณ	จำกัด	(มหาชน)	
	 2545-2548	 -	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
 
หมายเหต	ุ		นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2552	และได้รับแต่งตั้ง	

	 เป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552		
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวรรณภาสุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	 	 64	ปี	

การศึกษา	 -	Bachelor	of	Economics,	Monash	University,	Australia	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	Commercial	Lending	Training	Program	Banker	Trust,	New	York,	USA	

	 	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	20/2547	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2548-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	

	 2545-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 2534-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	จำกัด	(มหาชน)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
	

หมายเหต	ุ	นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2552	

 

 

 

นายทวีศักดิ์ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ	 	 55	ปี	

การศึกษา	 -	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	

	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

	 	 -	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	94/2550	

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2552-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด		

	 2550-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		

	 	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		

	 2546-ปัจจุบัน	 -	กรรมการการลงทุน	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6		

	 2543-ปัจจุบัน	 -	ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		

	 	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	

	 2548-2550	 -	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 2548	 -	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 2547-2548	 -	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	สายแก้ไขหนี้	บริษัท	เงินทุนธนชาติ	จำกัด	(มหาชน)	

	 	 	 (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน))	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง

 

นายวัชระเพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจ

อายุ	 	 48	ปี	

การศึกษา	 -	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	(MBA)		

	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

	 	 -	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	หลักสูตรการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย	ประจำปี	2552		

	 	 	 “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก	มองอนาคตเศรษฐกิจไทย”	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2550-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		

	 	 -	กรรมการการลงทุน	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6		

	 2549-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร		

	 	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		

	 2549-2550	 -	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้		

	 	 	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 2548-2549	 -	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่		

	 	 	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน)	

	 2547-2548	 -	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้	ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	

 

 

 

นางสาวรมณีย์เจนพินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

อายุ	 	 49	ปี	

การศึกษา	 -	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร	

	 	 	 และการเงินไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2544-2550	 -	ผู้อำนวยการฝ่าย	สำนักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี		

	 	 	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางสาวดาราวรรณบุญนำเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้

อายุ	 	 48	ปี	

การศึกษา	 -	รัฐศาสตรบัณฑิต	สาขาบริหารรัฐกิจ	วิชาโทเศรษฐศาสตร์		

	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	หลักสูตรการสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย	ประจำปี	2552		

	 	 	 “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก	มองอนาคตเศรษฐกิจไทย”	

	 	 -	หลักสูตรอบรม	Managing	the	Recovery	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

	 	 -	หลักสูตร	การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2550-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		

	 2548-ปัจจุบัน	 -	กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		

	 2546-ปัจจุบัน	 -	กรรมการการลงทุน	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6		

	 2547-2548	 -	ผู้อำนวยการ	สำนักปรับปรุงโครงสร้างหนี้ธุรกิจ		

	 	 	 บริษัทเงินทุน	ธนชาติ	จำกัด	(มหาชน)	

		 	 	 (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น	บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน))	

	 2544-2547	 -	ผูอ้ำนวยการ	ฝา่ยปรบัปรงุโครงสรา้งหนี	้3	บรษิทับรหิารสนิทรพัย	์เอน็	เอฟ	เอส	จำกดั 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ร้อยละ	0.000006	(800	หุ้น)		

 

 

นางธนวันต์ชัยสิทธิการค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบัญชีทุนธนชาต

อายุ	 	 44	ปี	

การศึกษา	 -	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

	 	 -	MINI	MBA	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	 -	Young	Bankers’	Executive	Development	Program	YOBEX	

	 	 	 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	

	 	 -	หลักสูตรก้าวสู่	IFRS	ปี	2554	ของสภาวิชาชีพบัญชี	

	 	 -	หลกัสตูร	CFO	มอือาชพี	NIDA	Business	School	/	ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	/  

    ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

	 2545-ปัจจุบัน	 -	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่ได้ถือหุ้น	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี2552และ2551

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552)	

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง 
จำนวนหุ้นที่ถือ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 

จำนวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2551 

จำนวนหุ้นที่ 
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

	 1.	 นายบันเทิง			 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	 2,060,000	 2,060,000	 -	 0.1545	

	 	 	 	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

	 2.	 นายศุภเดช			 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 และประธานกรรมการบริหาร	

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

	 3.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

	 4.	 นายพิมล			 รัฐปัตย์	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

	 5.	 นายสมเกียรติ			 ศุขเทวา	 ประธานกรรมการสรรหา	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 ประธานกรรมการกำหนด	

	 	 	 	 ค่าตอบแทน	และกรรมการ	

	 	 	 	 ตรวจสอบ	

	 	 	 	 (กรรมการอิสระ)	

	 6.	 นางศิริเพ็ญ			 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 กรรมการสรรหา	และ	

	 	 	 	 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 	 (กรรมการอิสระ)	

	 7.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 กรรมการตรวจสอบ	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 กรรมการสรรหา	และ	

	 	 	 	 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 	 (กรรมการอิสระ)	

	 8.	 นางสาวสุวรรณภา			 สุวรรณประทีป	 รองประธานกรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

	 9.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

	 10.	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อำนวยการอาวุโส	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 สายงานธุรกิจ	

	 11.	 นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายวางแผน	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 ข้อมูลเพื่อการจัดการ	

	 12.	 นางสาวดาราวรรณ	 บุญนำเสถียร	 ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายปรับปรุง	 800	 800	 -	 0.000006	

	 	 	 	 โครงสร้างหนี้	

	 13.	 นางธนวันต์			 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	 -	 -	 -	 -	

	 	 	 	 ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552)	

นายบันเทิง			 ตันติวิท	 XXX	 XXX	 	 	 	 XX	 XXX	 XXX	///	 XXX	 	X	 X	 XXX	 X	 X	 X	

นายศุภเดช			 พูนพิพัฒน์	 XX	///	 XX	///	A	 	 	 	 X	///	 X	///	 XX	//	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 X	/	A	 X	/	B	 XXX	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	

นายพิมล		 รัฐปัตย์	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 XXX	 X	

นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 XXX	

นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 XXX	

นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	

นางสาวสุวรรณภา			 สุวรรณประทีป	 X	//	 X	//	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	

นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 X	/	C	 	 	 XXX	///	 XXX	///	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	

นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 D	 	 	 X	 X	//	

นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 E	

นางสาวดาราวรรณ	 บุญนำเสถียร	 E	 	 	 X	 X	

นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 F	

รายนาม 
  1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	ทุน

ธน
ชา

ต บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

	 	 XXX	 ประธานกรรมการ	

	 A	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 XX	 รองประธานกรรมการ	

	 B	 กรรมการผู้จัดการอาวุโส	

 X	 กรรมการ	

 C	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 ///	 ประธานกรรมการบริหาร	

	 D	 ผู้อำนวยการอาวุโส	

	 //	 รองประธานกรรมการบริหาร	

	 E	 ผู้อำนวยการฝ่าย	

	 /	 กรรมการบริหาร	

	 F	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	

บริษัท 
ร่วม 

หมายเหตุ
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย	

	 1.	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 2.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 	 	

	 3.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	

	 4.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	

	 5.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	

	 6.	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	

	

บริษัทร่วม	

	 7.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	

  

รายชื่อบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552)	

THANACHART CSR 

เป็นชมรมอาสาสมัครของพนักงานในกลุ่มธนชาตเพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การรับบริจาคอุปกรณ์การศึกษาเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในชนบท  กิจกรรมการทำความสะอาด 
คลองเพื่อช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	

	 8.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)	

	 9.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จำกัด	

	 10.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด	

	 11.		บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	

	 12.	 บริษัท	ดีบุก	จำกัด	

	 13.		บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จำกัด	

	 14.		บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จำกัด	

	 15.		บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	(มหาชน)	

	 16.	 บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

	 17.		บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จำกัด	

	 18.		บริษัท	เอ็นแอล	ดีเวลลอปเมนต์	จำกัด	(มหาชน)	

	 19.		บริษัท	เพรซิเดนท์	เบเกอร์รี่	จำกัด	(มหาชน)	

	 20.		บริษัท	คอร์แวค	(ประเทศไทย)	จำกัด	

	 21.		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	ซีมิโก้	จำกัด	

	 22.	 บริษัท	วายแอลจี	บูลเลี่ยน	แอนด์	ฟิวเจอร์ส	จำกัด	

	 23.	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	

	 24.	 บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	จำกัด	(มหาชน)	

	 25.		บริษัทหลักทรัพย์	เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	จำกัด	(มหาชน)	

	 26.	 บริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด	

 CSR CLUB 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ	และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ	 รวมทั้ง	 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปด้วย

ความโปร่งใส	

 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 และมี

ประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 

ของบริษัทฯ	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ	

 

ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นอิสระ	 เพื่อทำหน้าที่สอบทาน

นโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	และสอบทานระบบควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน

ระบบการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้	ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว	

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ	และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบรษิทั	

สำนักงาน	 เอินส์ท	 แอนด	์ ยัง	 จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ในการตรวจสอบนั้น	 ทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้การ	 

สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ	 และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี		 

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี	

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง	 

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 สำหรับปีสิ้นสุด	ณ	 วันที่		 

31	 ธันวาคม	 2552	 มีความน่าเชื่อถือได้	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ	 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ต่อรายงานทางการเงิน 

(นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์)	
ประธานกรรมการบริหาร	

(นายบันเทิง	ตันติวิท)	
ประธานกรรมการ	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจำนวน	 3	 ท่าน	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ	 เป็นผู้ทรง	 

คุณวุฒิด้านบัญชี	ด้านการเงิน	และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่มานาน	ประกอบด้วย	

นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการ	

นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา		 กรรมการ	

นางพันธ์ทิพย์		 สุรทิณฑ์		 กรรมการ		

 

คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ	กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ในปี	

2552	ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	วาระปกติ	7	ครั้ง	และวาระพิเศษ	1	ครั้ง	รวม	8	ครั้ง	โดยประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

สำนักตรวจสอบ	สายงานตรวจสอบ	ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	 และผู้สอบบัญชี	

เป็นต้น	 เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท	 

ทุกครั้ง	 อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ		 

รวมทั้งบริษัทในกลุ่มธนชาต	

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปได้ว่า	 การบริหารจัดการของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นไปตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี	 งบการเงินของบริษัทฯ	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	 การดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย	 เนื่องจากเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของบริษัทฯ	 ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม

เพยีงพอ	เหมาะสม	และมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	ระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	ไดว้างครอบคลมุไวท้กุดา้นเพยีงพอ	มหีนว่ยงาน

ที่ดูแลโดยเฉพาะ	 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม	 และปรับให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์	 บริษัทฯ	 ไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง	 

ผลประโยชน์	 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและเป็นไปด้วย

ความอิสระเป็นที่น่าพอใจ	

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้บริษัท	 สำนักงาน	 เอินส์ท	แอนด์	 ยัง	 จำกัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ต่ออีกปีหนึ่ง		 

โดยเห็นว่าเป็นสำนักงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับชั้นนำของประเทศ	 มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี	 บุคลากรมีความรู้และ

ประสบการณ์	จึงเห็นควรให้บริษัทฯ	เสนอต่อผู้ถือหุ้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในปี	2553	ต่อไป	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
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รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	งบกำไรขาดทุนรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวม	 และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย		 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 ด้วยเช่นกัน	 ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ	 

ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว	 

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้	 

วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการ

บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึง	 

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์	 

อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

 

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่ 31	ธนัวาคม	2552	และ	2551	ผลการดำเนนิงานและกระแสเงนิสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และเฉพาะของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จำกัด	

(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป	

 

 

 

	 รัตนา	จาละ	

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3734	

	

บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด	

กรุงเทพฯ	:	24	กุมภาพันธ์	2553	
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบดุล 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)



123
รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)



141
รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)



151
รายงานประจำป 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

	 บรษิทั	สำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	 เปน็สำนกังาน	

สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 โดยมี	 นางสาวรัตนา	จาละ	

เลขทะเบียน	3734	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชีและ

บริการอื่นจาก	บริษัทสำนักงาน	 เอินส์ท	แอนด	์ยัง	 จำกัด	และม	ี 

คา่ใชจ้า่ยค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

 

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	 (Audit	 Fee)	 ของ	 

บริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจ่ายในรอบปี	2552	

	 • ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เปน็จำนวนเงนิ	1,650,000	

บาท	 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี	 จำนวน	

37,012	บาท	

	 • สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

เปน็จำนวนเงนิรวม	14,200,000	บาท	และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับการสอบบัญชี	จำนวน	213,937	บาท	

	 • นอกจากนี้	 ในปี	 2552	 บริษัทย่อยจำนวน		 

1	 แห่ง	 ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชีได้มีการจ่ายค่าตอบแทน	 

การสอบบัญชีให้แก่บริษัท	 ดี	 ไอ	 เอ	 ออดิท	 จำกัด	 มีจำนวนเงิน

รวม	10,000	บาท	

 

2.	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	

	 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น		 

ซึ่งได้แก่	 การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ค่าสอบทานรายงานการประเมินระบบ

การควบคุมภายในเพื่อนำส่ง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ค่าที่ปรึกษา

โครงการ	 IAS	 39	 และค่าวิทยากรหลักสูตร	 Purchase	 Price	

Allocation	Exercise	ให้แก่	

	 •	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	 คือ	 นางสาวรัตนา	

จาละ	 ในรอบปีบัญชี	 2552	 เป็นจำนวนเงิน	 2,796,406	 บาท		 

ได้จ่ายไปในระหว่างปี	2552	จำนวน	535,000	บาท	และต้องจ่าย

ในอนาคตอีกจำนวน	2,261,406	บาท	

	 •	 สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี	 

ดังกล่าว	 ในรอบปีบัญชี	 2552	 เป็นจำนวนเงิน	 1,700,000	บาท	

ได้จ่ายไปในระหว่างปี	2552	จำนวน	700,000	บาท	และต้องจ่าย

ในอนาคตอีกจำนวน	1,000,000	บาท	

THANACHART CSR 

มหกรรมออมบุญ

เป็นตัวกลางสื่อสารและเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และชุมชนที่ยังไม่ได้รับการดูแล   

ในรูปแบบที่ตอบสนองได้อย่างตรงจุดตามที่สังคมต้องการ โดยธนาคารทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

ให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน 

	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	“บริษัทฯ”	มีนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

และการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม	 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	“ตลท.”	โดยการ

พิจารณาการทำรายการ	บริษัทฯ	 จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้า

หรือคู่ค้าทั่วไป	 และเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่าง	 

เหมาะสม	ตามความจำเปน็เพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงานของบรษิทัฯ 

และในการกำหนดราคาในการทำรายการระหว่างกัน	เพื่อป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 กำหนดให้ใช้ราคา

ยุติธรรม	 เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการ	 โดยได้

คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ	

(คำอธิบายและรายละเอียดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ

ระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และนโยบายในการทำ

รายการระหว่างกันในอนาคตอยู่ในหน้าที่	190)	

	 ในปี	 2552	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจ	 

ที่สำคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	

บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับ

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ผู้บริหารสำคัญ	 กรรมการหรือพนักงาน	 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ที่มีอำนาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซึ่งรายการ	 

กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องมีรายละเอียดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2552	

ข้อ	 33	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและงบการเงิน	 

ประจำปสีิน้สดุวันที่	 31	 ธันวาคม	2551	ข้อ	 34	 รายการธุรกิจกับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

	 บริษัทฯ	มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้	

THANACHART CSR 

หลักสูตรการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มอบทุนสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาเพื่อผู้พิการทางสายตา ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือผ่านหนังสืออักษร
เบรลล์ และมีโอกาสได้อ่านหนังสือต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย เพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมเท่าเทียม
กับคนปกติ 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายการระหวา่งบรษิทัทนุธนชาตจำกดั(มหาชน)“บรษิทัฯ”กบับรษิทับรหิารสนิทรพัย์เอน็เอฟเอสจำกดั“บบส.เอน็เอฟเอส” 

และรายการระหว่างธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)“ธนาคารธนชาต”กับบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต 

  

1.	 บริษัทฯ	ให้กู้ยืมแก่	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/  
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ลักษณะรายการ/ 
ระยะเวลาของสัญญา 

อัตราดอกเบี้ย มูลค่ารายการ 
ความสมเหตุสมผลของ 

การทำรายการและนโยบาย 

การกำหนดราคา 

	 เป็นรายการจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ	

สถาบันการเงินของกลุ่มธนชาต	

ตามแนวนโยบายสถาบนัการเงนิ	

1	 รปูแบบ	 (One	Presence)	 ที่

จะให้ ธนาคาร เป็นบริษัทที่

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

เพียงแห่งเดียวของกลุ่มธนชาต	

	 การให้สินเชื่อบริษัทในกลุ่ม	 

ธนชาตเพื่อใช้ในการดำเนิน

ธุ รกิจปกติของแต่ละบริษัท	

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการ

ดังกล่าว	 โดยการเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อ	 คณะกรรมการบริหาร	

ตามลำดับ	 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมใน

การพิจารณา	และอนุมัติ	 ทั้งนี้	

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของ

รายการที่เกิดขึ้นจะถือปฏิบัติ

เหมือนลูกค้าทั่วไป	 โดยมีราคา

อ้างอิงเทียบได้กับลูกค้าทั่วไป	 

ทีม่คีวามเสีย่งเดยีวกนั	ซึง่วงเงนิ

ที่อนุมัติจะอยู่ภายใต้วงเงิน	 

ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย	“ธปท.”	

บริษัทย่อย      

บริษัทบริหารสินทรัพย์  ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 คงที่ร้อยละ		 ปี	2551 

เอ็น เอฟ เอส จำกัด  ประเภท	 2.80	ต่อปี	 จำนวน	264	

การถือหุ้น	 เมื่อทวงถาม	 	 ล้านบาท	

-	 บริษัทฯ	ถือหุ้นใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส		 	 	 ปี	2552 

	 จำนวนร้อยละ	100	 	 	 จำนวน	2,400	

กรรมการที่มีความสัมพันธ	์ 	 	 ล้านบาท	

-	 นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ	

ความเกี่ยวข้อง 

-	 นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ		

	 เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	และเป็น	

	 ประธานกรรมการ	ใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส		

-	 ไม่ได้ถือหุ้นใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส	 	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

การถือหุ้น 

-	 บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92	

กรรมการที่มีความสัมพันธ์	

1.	นายบันเทิง	 ตันติวิท	

2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	

3.	น.ส.สุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	

4.	นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	

ความเกี่ยวข้อง 

-		นายบันเทิง	 ตันติวิท		

	 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน	

	 ธนาคารธนชาต		

-	 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์		

	 เป็นผู้บริหาร	และกรรมการ	

	 ผู้มีอำนาจลงนามในธนาคารธนชาต		

-	 น.ส.สุวรรณภา			สุวรรณประทีป		

	 เป็นกรรมการบริหาร	และกรรมการ	

	 ผู้มีอำนาจลงนามในธนาคารธนชาต		

-	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ		

	 เป็นกรรมการบริหาร	และกรรมการในธนาคารธนชาต	

-	 กรรมการทั้ง	4	ท่าน	ไม่ได้ถือหุ้นในธนาคารธนชาต		 	 	 	

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด  ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ตามต้นทุน	 ปี	2551 

การถือหุ้น	 ประเภท	 ทางการเงินของ	 จำนวน	3,645	

-	 ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ	100	 เมื่อทวงถาม	 ธนาคารธนชาต	 ล้านบาท	

กรรมการที่มีความสัมพันธ์	 	 บวกร้อยละคงที่	 ปี	2552 

1.	นายอนุชาติ		 ดีประเสริฐ	 	 ต่อปี	 จำนวน	2,168	

2.	นายป้อมเพชร	 รสานนท์	 	 	 ล้านบาท	

3.	นายทรงวุฒิ		 เชาวลิต	 	

4.	นายสมควร		 ใช้เจริญ	

5.	นายเซท	มาร์ติน	เซเซทโต	

ความเกี่ยวข้อง 

-	 เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาต	

-	 มีอำนาจในธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง	

-	 ไม่ได้ถือหุ้นในธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง	 	 	 	

	 เป็นรายการจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ	

สถาบนัการเงนิของกลุม่ธนชาต 

ตามแนวนโยบายสถาบนัการเงนิ	

1	 รปูแบบ	 (One	Presence)	 ที่

จะให้ ธนาคาร เป็นบริษัทที่

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

เพียงแห่งเดียวของกลุ่มธนชาต	

	 การให้สิน เชื่ อบริษัทใน

กลุ่ มธนชาต เพื่ อ ใช้ ในการ

ดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละ

บริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	 

ของธนาคารเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติรายการดงักลา่ว	 โดยการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	 คณะ

กรรมการบริหาร	 ตามลำดับ	

โดยผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกิจการ	 

ดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณา	 และอนุมัติ	 ทั้งนี้	

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของ

รายการที่เกิดขึ้นจะถือปฏิบัติ

เหมือนลูกค้าทั่วไป	 โดยมีราคา

อ้างอิงเทียบได้กับลูกค้าทั่วไป

ทีม่คีวามเสีย่งเดยีวกนั	ซึง่วงเงนิ

ที่อนุมัติจะอยู่ภายใต้วงเงินที่

ได้รับอนุญาตจาก	ธปท.	

2.		 ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่	 บริษัท	 ธนชาตกรุ๊ป	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 “ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง”	 บริษัท	ที	 ลีสซิ่ง	 จำกัด	 “ทีลีสซิ่ง”	บริษัท	 เนชั่นแนล	

ลีซซิ่ง	จำกัด	“เนชั่นแนลลีซซิ่ง”	และบริษัท	ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา	จำกัด	“ธนชาตกฎหมายฯ” 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/  
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ลักษณะรายการ/ 
ระยะเวลาของสัญญา 

อัตราดอกเบี้ย มูลค่ารายการ 
ความสมเหตุสมผลของ 

การทำรายการและนโยบาย 

การกำหนดราคา 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ตามต้นทุน	 ปี	2551 

การถือหุ้น	 ประเภท	 ทางการเงินของ	 จำนวน	824	

-	 ธนาคารธนชาต	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	 เมื่อทวงถาม	 ธนาคารธนชาต	 ล้านบาท	

กรรมการที่มีความสัมพันธ์	 	 บวกร้อยละคงที่	 ปี	2552	

1.	นายนพดล		 เรืองจินดา	 	 ต่อปี	 จำนวน	634	

2.	นายอนุชาติ		 ดีประเสริฐ	 	 	 ล้านบาท	

3.	นายธเนศ		 รัตนากร	

4.	นายวิจักษณ์		 ประดิษฐวณิช	

5.	นายฉัตรชัย		 ไกวัลกุล	

6.	นายเกรียงไกร		ภูริวิทย์วัฒนา	

7.	นายสนอง		 คุ้มนุช	

8.	นายเซท	มาร์ติน	เซเซทโต	

ความเกี่ยวข้อง 

-	 เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาต	

-	 มีอำนาจในทีลีสซิ่ง	

-	 ไม่ได้ถือหุ้นในทีลีสซิ่ง	 	

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ตามต้นทุน	 ปี	2551 

การถือหุ้น	 ประเภท	 ทางการเงินของ	 -	ไม่มี	-	

-	 ธนาคารธนชาตถือหุ้น	ร้อยละ	100	 เมื่อทวงถาม	 ธนาคารธนชาต	 ปี	2552 

กรรมการที่มีความสัมพันธ	์ 	 บวกร้อยละคงที่	 จำนวน	77	

1.	นายธเนศ		 รัตนากร	 	 ต่อปี	 ล้านบาท	

2.	นายนริศ		 ไทรฟัก	

3.	นายอนุชาติ		 ดีประเสริฐ	

ความเกี่ยวข้อง 

-	 เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาต	

-	 มีอำนาจในเนชั่นแนลลีซซิ่ง	

-	 ไม่ได้ถือหุ้นในเนชั่นแนลลีซซิ่ง		 	 	 	

บริษัท ธนชาตกฎหมายและ ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 ตามต้นทุน	 ปี	2551 

ประเมินราคา จำกัด ประเภท	 ทางการเงินของ	 -	ไม่มี	- 

การถือหุ้น	 เมื่อทวงถาม	 ธนาคารธนชาต	 ปี	2552 

-	 ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ	100	 	 บวกร้อยละคงที่	 จำนวน	

กรรมการที่มีความสัมพันธ์	 	 ต่อปี	 10	ล้านบาท	

-	 นายสนอง	 คุ้มนุช	 	 	 	

ความเกี่ยวข้อง 

-	 เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาต	

-	 มีอำนาจในธนชาตกฎหมายฯ	

-	 ไม่ได้ถือหุ้นในธนชาตกฎหมายฯ	

 

	 เป็นรายการจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ	

สถาบันการเงินของกลุ่มธนชาต	

ตามแนวนโยบายสถาบนัการเงนิ	

1	 รปูแบบ	 (One	Presence)	 ที่

จะให้ ธนาคาร เป็นบริษัทที่

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

เพียงแห่งเดียวของกลุ่มธนชาต	

	 การให้สินเชื่อบริษัทในกลุ่ม	 

ธนชาตเพื่อใช้ในการดำเนิน

ธุ รกิจปกติของแต่ละบริษัท	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการธนาคาร

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการ

ดังกล่าว	 โดยการเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อ	 คณะกรรมการบริหาร	

ตามลำดับ	 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมใน

การพิจารณา	และอนุมัติ	 ทั้งนี้	

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของ

รายการที่เกิดขึ้นจะถือปฏิบัติ

เหมือนลูกค้าทั่วไป	 โดยมีราคา

อ้างอิงเทียบได้กับลูกค้าทั่วไป	 

ทีม่คีวามเสีย่งเดยีวกนั	ซึง่วงเงนิ

ที่อนุมัติจะอยู่ภายใต้วงเงิน	 

ที่ได้รับอนุญาต	ธปท.	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/  
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

ลักษณะรายการ/ 
ระยะเวลาของสัญญา 

อัตราดอกเบี้ย มูลค่ารายการ 
ความสมเหตุสมผลของ 

การทำรายการและนโยบาย 

การกำหนดราคา 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาตกับบริษัทย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย 

 

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	

	 1.		 การเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯ	หรือธนาคารธนชาต	(ผู้เช่า)	กับบริษัทในกลุ่ม	MBK	อันได้แก่	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	

(MBK)	บริษัท	กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง	จำกัด	(GHB)	และบริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด	(SPW)	(ผู้ให้เช่า)	

	 	 1.1	 รายละเอียดของคู่สัญญา		

 

	 1.	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ		 1.	นายบันเทิง		 ตันติวิท	

	 	 (ธนาคารธนชาต)	 ถือหุ้นร้อยละ	50.92	ในธนาคารธนชาต*	 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 	 	

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(MBK)	 บริษัทในกลุ่มธนชาตถือหุ้นรวมกัน		

	 	 ร้อยละ	19.90	ใน	MBK	 	

	 3.	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง	จำกัด	(GHB)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	โดย	MBK		

	 	 ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	ร้อยละ	99.99	ใน	GHB	 	

	 4.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	จำกัด	(SPW)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	โดย	MBK	

	 	 ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยร้อยละ	30.72	ใน	SPW	

หมายเหต ุ *	เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2552	บริษัทฯ	ขายหุ้นธนาคารธนชาตให้กับ	สโกเทียแบงก์	ทำให้	ณ	ปัจจุบันบริษัทฯ	ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ	50.92 

	 	 1.2	 รายละเอียดการเช่าพื้นที่และเงื่อนไขสำคัญ

ของสัญญา	

	 	 	 •	 อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์		

    การเชา่พืน้ทีร่ะหวา่งบรษิทัฯ	หรอืธนาคาร

ธนชาต	 (ผู้เช่า)	 กับบริษัทในกลุ่ม	MBK	 (ผู้ให้เช่า)	 เพื่อเป็นที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่	 เป็นรายการที่เกิดจากการที่บริษัทฯ	 รับโอนสิทธิ

การเช่าอาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	จากบริษัท	ปทุมวัน	เรียลเอสเทท	

จำกัด	 (ผู้เช่าเดิม)	 ตั้งแต่วันที่	 30	 มิถุนายน	 2543	 ถึงวันที่	 12	

สิงหาคม	 2555	 (รวมระยะเวลา	 12	 ปี	 1	 เดือน	 12	 วัน)	 มูลค่า

รายการของปี	2552	จำนวน	5	ล้านบาท		

 

   ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 

   เนื่องจากบริษัทฯ	 รับโอนสิทธิการเช่าอาคาร

เอม็บเีค	ทาวเวอร	์ตอ่จากผูเ้ชา่เดมิตลอดอายสุญัญาเชา่มผีลทำให้

บริษัทฯ	 กลับมาเป็นคู่สัญญากับ	 MBK	 รายการดังกล่าวจึง

เป็นการโอนสิทธิการเช่าโดยปกติ	

	 	 	 •	 อาคารอื่น	ๆ		

	 	 	 	 การเช่าเพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานใหญ	่

สาขาของธนาคารธนชาต	 Booth	 Exchange	 และพื้นที่ตั้ง	 

เครือ่ง	ATM	มลูคา่รายการของป	ี2552	จำนวน	9.47	ล้านบาท	

 

   ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ	

	 	 	 มีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดที่ใกล้เคียงกับ

ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินบริเวณใกล้เคียงกัน	 ดังนั้น		 

จึงเป็นรายการที่มีความเหมาะสม	

 

	 	 1.3	 มูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นของปี	2551	จำนวน	

18.76	ล้านบาท	และปี	2552	จำนวน	14.47	ล้านบาท		

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

	 2.		 การใหว้งเงนิกูย้มืระหวา่งธนาคารธนชาต	(ผูใ้หกู้)้	กบับรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จำกดั	(มหาชน)	(MBK)	และบรษิทัยอ่ย	(ผูกู้)้	

	 	 2.1	 รายละเอียดของคู่สัญญา		

 

	 1.	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 1.	นายบันเทิง		 ตันติวิท	

	 	 (ธนาคารธนชาต)	 โดย	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	 	 	

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(MBK)	 บริษัทในกลุ่มธนชาตถือหุ้นรวมกัน	 	

	 	 	 ร้อยละ	19.90	ใน	MBK	

	 3.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	

	 	 (MBK-R)	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	

	 	 	 ร้อยละ	69.88	ใน	MBK-R	 	 	 	

	 4.	 บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จำกัด	(SSTN)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	SSTN	

	 5.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		

	 	 (MBK-HR)				 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	MBK-HR	

	 6.	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	(PST)					 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	

	 	 	 ร้อยละ	69.88	ใน	PST	 	

	 7.		บริษัท	กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง	จำกัด	(GHB)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	

	 	 	 ร้อยละ	99.99	ใน	GHB	 	

	 8.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	

	 	 (มหาชน)	(PRG)			 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	

	 	 	 ร้อยละ	74.52	ใน	PRG	 	

	 9.	 บริษัท	เสรีเซ็นเตอร์	แมเนจเมนท์	จำกัด	(SCM)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมรวม	

	 	 	 ร้อยละ	65.36	ใน	SCM	 	

	10.	บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย) 	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		

	 	 จำกัด	(มหาชน)	(ROH)	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	29.77	ใน	ROH	 	

	11.	บริษัท	ลานบางนา	จำกัด	(LAN)		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	

	 	 	 ร้อยละ	69.88	ใน	LAN	 	

12.	บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		

	 	 (ไทยแลนด์)	จำกัด	(AAA)	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	49.99	ใน	AAA	 	

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

หมายเหตุ  บริษัท	เสรีเซ็นเตอร์	แมเนจเมนท์	จำกัด	ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จำกัด	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2552	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

	 1.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		 1.	นายบันเทิง	 ตันติวิท	

	 	 (ธนชาตประกันภัย)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		 2.	นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	
	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		
	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตประกันภัย	 	
	 2.		บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(MBK)	 บริษัทในกลุ่มธนชาตถือหุ้นรวมกัน		
	 	 	 ร้อยละ	19.90	ใน	MBK	 	
	 3.		บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	
		 	 (MBK-E)	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	81.23	ใน	MBK-E	 	
	 4.		บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	
		 	 (MBK-R)		 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	69.88	ใน	MBK-R	 	
	 5.		บริษัท	ทรัพย์สินธานี	จำกัด	(SSTN)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	SSTN	 	
	 6.		บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		
	 	 (MBK-HR)	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	MBK-HR	
	 7.		บริษัท	พรพรหมินทร์	จำกัด	(PPM)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	99.98	ใน	PPM	 	
	 8.	 บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)		 เป็นบริษัทร่วมทุนของ	MBK	
	 	 จำกัด	(AAA)	 กับกลุ่มแอพเพิลออโต้	ออคชั่น		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	49.99	ใน	AAA	 	

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

	 	 2.2	 ลักษณะและมูลค่ารายการ		
	 	 	 รายการให้กู้ยืมและการค้ำประกันระหว่าง
ธนาคารธนชาต	กับบริษัทในกลุ่มธนชาต	 เป็นรายการทางธุรกิจ
ปกติของธนาคารธนชาต		
	 	 	 •	 ปี	 2551	 ธนาคารธนชาต	 ให้กู้ยืมและ	 
ค้ำประกันแก่บริษัทในกลุ่ม	MBK	ประกอบด้วย	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	
จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	
ทรัพย์สินธานี	จำกัด	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จำกัด	
บริษัท	 แปลน	 เอสเตท	 จำกัด	 บริษัท	 กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง	 จำกัด	
บริษัท	 ปทุมไรซมิล	 แอนด์	 แกรนารี	 จำกัด	 (มหาชน)	 บริษัท	
โรงแรมรอยัล	 ออคิด	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 (มหาชน)	 บริษัท		 
ลานบางนา	 จำกัด	 โดยมียอดเงินกู้ยืมคงค้าง	 136.38	 ล้านบาท	
และยอดภาระค้ำประกัน	53.94	ล้านบาท	
	 	 	 •	 ป	ี 2552	 ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมและ	 
คำ้ประกนัแกบ่รษิทัในกลุม่	MBK	ประกอบดว้ยบรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จำกดั 
(มหาชน)	 บริษัท	 กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง	 จำกัด	 บริษัท	 ทรัพย์สินธาน	ี
จำกดั	บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด	์แกรนาร	ีจำกดั	 (มหาชน)	บรษิทั	
แปลน	 เอสเตท	จำกดั	บรษิทั	 โรงแรมรอยลั	ออคดิ	 (ประเทศไทย)	
จำกดั	 (มหาชน)	บรษิทั	 เอม็	บ	ี เค	 รสีอรท์	จำกดั	 (มหาชน)	บรษิทั	
เอม็	บ	ี เค	 โฮเตล็	แอนด	์ รสีอรท์	จำกดั	บรษิทั	ลานบางนา	จำกดั	
บริษัท	 แอพเพิล	 ออโต	้ ออคชั่น	 (ไทยแลนด์)	 จำกัด	 และบริษัท	
เสรเีซน็เตอร	์แมเนจเมนท	์จำกดั	 โดยมยีอดเงนิกูย้มืคงคา้ง	111.49	

ล้านบาท	 ยอดภาระค้ำประกัน	 51.50	 ล้านบาท	 FX	 Line	 0.18		 
ลา้นบาท	
 
  2.3	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ	
	 	 	 การที่ธนาคารธนชาต	ให้กู้ยืมและค้ำประกัน
แก่	 MBK	 และบริษัทในกลุ่ม	 เป็นรายการทางธุรกิจปกติของ
ธนาคารธนชาต	 และบริษัทในกลุ่ม	 MBK	 โดยมีเงื่อนไข		 
ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	 รายการ
ดังกล่าว	จึงมีความสมเหตุสมผล	
 
	 3.	 การทำสัญญาประกันภัยระหว่างธนชาตประกันภัย	
(ผูร้บัประกนัภยั)	กบับรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จำกดั	(มหาชน)	และบรษิทัใน
กลุ่ม	 ได้แก่	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จำกัด	 บริษัท	
เอ็ม	 บี	 เค	 รีสอร์ท	 จำกัด	 (มหาชน)	บริษัท	ทรัพย์สินธาน	ี จำกัด	
บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	โฮเตล็	แอนด	์รสีอรท์	จำกดั	บรษิทั	พรพรหมนิทร	์
จำกัด	บริษัท	แอพเพิล	ออโต	้ออคชั่น	 (ไทยแลนด์)	 จำกัด	บริษัท	
กลาสเฮา้สบ์ลิดิง้	จำกดั	บรษิทั	แปลน	 เอสเตท	จำกดั	บรษิทั	ลาน
บางนา	จำกดั	บรษิทั	แปลน	พรอ็พเพอรต์ีส้	์จำกดั	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	
เลเชอร	์จำกดั	บรษิทั	แอบ๊โซลทู	แทรเวลิ	จำกดั	บรษิทั	ครสิตลั	เลค	
พรอ็พเพอรต์ีส้	์ จำกดั	บรษิทั	แปลน	แอพไพรซลั	จำกดั	และบรษิทั	
เสรเีซน็เตอร	์แมเนจเมนท	์จำกดั	(ผูเ้อาประกนัภยั)		
   	 	 3.1		 รายละเอียดของคู่สัญญา	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

	 9.	 บริษัท	กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง	จำกัด	(GHB)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	99.99	ใน	GHB	 	
	10.	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	(PST)		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	69.88	ใน	PST	 	
	11.	 บริษัท	ลานบางนา	จำกัด	(LAN)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	69.88	LAN	 	
1	2.	 บริษัท	แปลน	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จำกัด	(PPC)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	ใน	PPC	 	
	13.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เลเชอร์	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 (MBK-LS)	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	49	ใน	MBK-LS	 	
14.		 บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จำกัด	(ALT)		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	99.99	 	
15.		 บริษัท	คริสตัน	เลค	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK	
	 	 (CLP)	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	69.88	ใน	CLP	 	
16.		 บริษัท	แปลน	แอพไพรซัล	จำกัด	(PAS)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย		
	 	 	 ร้อยละ	69.88	ใน	PAS	 	
17.		บริษัท	เสรีเซ็นเตอร์	แมเนจเมนท์	จำกัด	(SCM)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK	
		 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม	
	 	 	 รวมร้อยละ	65.36	ใน	SCM	

	 	 3.2		 ลักษณะและมูลค่าของรายการ	

	 	 	 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ ธนชาต

ประกันภัย	 รับประกันความเสี่ยงภัยจากการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัทในกลุ่ม	 โดยการ

ประกันภัยทรัพย์สิน	ประกันภัยรถยนต์	ประกันภัยการก่อการร้าย	

และประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร		 

โดยเป็นการประกันภัยกับบริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 จำกัด	 (มหาชน)		 

และบริษัทในกลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้น	 โดยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัย		 

ปี	 2551	 และปี	 2552	 จำนวน	 15.30	 ล้านบาท	 และ	 22.57		 

ล้านบาท	ตามลำดับ		

 

THANACHART CSR 

มหกรรมออมบุญสัญจร(อุบลราชธานี)   

งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
และธนาคารธนชาต สะท้อนถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถดึงดูด 
ผู้ประกอบการจากหลายสาขาให้เข้ามาร่วมพัฒนา โดยดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย
ต่อยอดไปสู่ความเข้มแข็งของแต่ละชุมชน 

หมายเหตุ  บริษัท	เสรีเซ็นเตอร์	แมเนจเมนท์	จำกัด	ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จำกัด	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2552	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

	 	 3.3	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ	

	 	 	 รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

ธนชาตประกันภัย	 ซึ่งการรับประกันภัยดังกล่าวมีเงื่อนไขความ

คุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัย	 เป็นไปตามที่รับประกันจาก

ลูกค้าทั่วไป	จึงถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล		

 

	 1.	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		 1.	นายบันเทิง	 ตันติวิท	
	 	 (ธนชาตประกันชีวิต)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	
	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		 	
	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตประกันชีวิต	 	
	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(MBK)	 บริษัทในกลุ่มธนชาตถือหุ้นรวมกันเท่ากับ	
	 	 	 ร้อยละ	19.90	ใน	MBK	 	
	 3.		บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 (MBK-E)		 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	
	 	 	 ร้อยละ	81.23	ใน	MBK-E	 	
	 4.	 บริษัท	เทพไทธุรกิจ	จำกัด	(TTB)	 เป็นบริษัทย่อยของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	99.93	ใน	TTB	 	
	 5.	 บริษัท	แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จำกัด	(ALT)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	
	 	 	 ร้อยละ	99.99	ใน	ALT	 	
	 6.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เลเชอร์	จำกัด	(MBK-LS)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	
	 	 	 ร้อยละ	49	ใน	MBK-LS	 	
	 7.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	จำกัด	(MBK-C)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	
	 	 	 ร้อยละ	99.93	ใน	MBK-C	 	
	 8.	 บริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)		 เป็นบริษัทร่วมทุนของ	MBK	กับ	
	 	 จำกัด	(AAA)	 กลุ่มแอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น		
	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	49.99	ใน	AAA	 	

	 	 4.2		 มูลค่ารายการ	

	 	 	 ในปี	 2551	และปี	 2552	มูลค่าของรายการ	

จำนวน	2.54	ล้านบาท	และ	2.55	ล้านบาท	ตามลำดับ		

 

	 	 4.3	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ	

	 	 	 ธนชาตประกันชีวิต	ได้ทำสัญญาประกันชีวิต	

ประกันสุขภาพ	และประกันอุบัติเหตุพนักงานบริษัทในกลุ่ม	MBK	

เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล	 เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัย

สำหรับการประกันภัยให้กับทรัพย์สินและการประกันสุขภาพ	

ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้แก่พนักงานบริษัทเป็นอัตรา

ปกติที่ธนชาตประกันชีวิต	คิดกับบุคคลทั่วไป	

 

	 5.		 ค่าบริหารโครงการที่บริษัทฯ	 ธนาคารธนชาต		 

บบส.	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	บบส.	แม๊กซ์	 และ	บลจ.	 ธนชาต	ว่าจ้างให้	

บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	(PST)	บริหารและจำหน่ายทรัพย์สิน

รอการขาย	

 

	 4.		 การทำสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม	 ประกันชีวิต	

อุบัติเหตุ	 ทุพพลภาพ	 สุขภาพ	 ของธนชาตประกันชีวิต	 (ผู้รับ

ประกันภัย)	 แก่พนักงานบริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	 จำกัด	 (มหาชน)	และ

บริษัทในกลุ่มได้แก่	 บริษัท	 เทพไทธุรกิจ	 จำกัด	บริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	

เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำกัด	บริษัท	เอ็ม	บี	 เค	เลเชอร์	จำกัด	บริษัท	

แอ๊บโซลูท	แทรเวิล	จำกัด	และบริษัท	 เอ็ม	บี	 เค	 เซ็นเตอร์	จำกัด	

บรษิทั	แอพเพลิ	ออโต	้ออคชัน่	(ไทยแลนด)์	จำกดั	(ผูเ้อาประกนัภยั)	

 
	 	 4.1	 รายละเอียดของคู่สัญญา		
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2552 บริษัท 31 ธันวาคม 2551 

	 	 5.1	 รายละเอียดของคู่สัญญา	

	 1.	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	(PST)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		 1.	นายบันเทิง	 ตันติวิท	

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	69.88	ใน	PST	 2.	นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(MBK)	 บริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มถือหุ้น	 	

	 	 	 ร้อยละ	19.90	ใน	MBK	 	

	 3.	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น		

	 	 (ธนาคารธนชาต)	 ร้อยละ	50.92	ในธนาคารธนชาต	 	

	 4.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น		

	 	 (บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส)	 ร้อยละ	100	ใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส	 	

	 5.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น		

	 	 (บบส.	แม๊กซ์)	 ร้อยละ	83.44	ใน	บบส.	แม๊กซ์	 	

	 6.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		

	 	 (บลจ.	ธนชาต)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	75	ใน	บลจ.	ธนชาต	

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

	 	 5.2	 มูลค่ารายการ	

	 1.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 16.59	 15.60	

	 2.		ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 2.79	 4.14	

	 3.		บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		 22.22	 21.22	

	 4.		บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		 9,133.00	 3,521.68	

	 5.		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 3.93	 -	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

	 	 5.3	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ		

	 	 	 เป็นรายการที่เหมาะสม	 เนื่องจากบริษัทใน

กลุ่มธนชาตว่าจ้างให้บริษัท	 แปลน	 เอสเตท	 จำกัด	 บริหารและ

จำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายจากราคา

ต้นทุนบวกกำไร	 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ได้จากบุคคลทั่วไป	 ในการ

บริหารโครงการ	

 

	 6.	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯ	บบส.	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	บบส.	

แม๊กซ์	 และ	บลจ.	 ธนชาต	จ่ายให้บริษัท	 แปลน	 เอสเตท	จำกัด	

เป็นเงินรางวัลการขายทรัพย์สินรอการขาย	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

31 ธันวาคม 2552 บริษัท 31 ธันวาคม 2551 

	 1.		บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 4.72	 3.67	

	 2.		ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 0.87	 -	

	 3.		บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 1.77	 4.06	

	 4.		บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 2.88	 -	

	 5.		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 0.27	 -	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

	 	 6.1	 รายละเอียดของคู่สัญญา	

	 1.	 บริษัท	แปลน	เอสเตท	จำกัด	(PST)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของ	MBK		 1.	นายบันเทิง		 ตันติวิท	

	 	 	 โดย	MBK	ถือหุ้นร้อยละ	69.88	ใน	PST		 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)	(MBK)	 บริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มถือหุ้น	 	

	 	 	 ร้อยละ	19.90	ใน	MBK	 	

	 3.		บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น	

	 	 (บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส)	 ร้อยละ	100	ใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส	 	

	 4.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต		

	 	 (บลจ.	ธนชาต)	 โดยธนาคารธนชาต	ถือหุ้นร้อยละ	75		

	 	 	 ใน	บลจ.	ธนชาต	 	

	 5.		บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น	

	 	 (บบส.	แม๊กซ์)	 ร้อยละ	83.44	ใน	บบส.	แม๊กซ์	

	 	 6.2		 มูลค่ารายการ	

 

	 	 6.3	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ		

	 	 	 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย	 ตามอัตราและเงื่อนไขที่ประกาศให้บุคคล

ทั่วไปรับทราบในการแนะนำผู้ซื้อให้มาซื้อสินทรัพย์รอการขาย	 

ของบริษัทฯ	โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาขายสินทรัพย์	

  

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

	 1.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		 1.	นายบันเทิง	 ตันติวิท	

	 	 (ธนชาตประกันภัย)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต	 3.	ดร.	ชาติชัย		 พาราสุข		

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตประกันภัย	 4.	นายนพดล		 เรืองจินดา	

	 2.	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ		

	 	 (ธนาคารธนชาต)	 ถือหุ้นร้อยละ	50.92	ในธนาคารธนชาต	

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด		

	 1.	 การประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ	 ธนาคารธนชาต	

ธนชาตกฎหมายฯ	 บล.	 ธนชาต	 ธนชาตประกันชีวิต	 ธนชาต

ประกันภัย	 บบส.	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 และ	บบส.	 แม๊กซ์	 กับธนชาต

ประกันภัย		
	 	 1.1	 รายละเอียดของคู่สัญญา	(ต่อ)	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

	 	 1.2		 ลักษณะและมูลค่ารายการ		

	 3.	 บริษัท	ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา		 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		

	 	 จำกัด	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		

	 	 (ธนชาตกฎหมายฯ)	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตกฎหมายฯ	 	

	 4.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		

	 	 (บล.	ธนชาต)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	บล.	ธนชาต	 	

	 5.	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		

	 	 (ธนชาตประกันชีวิต)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตประกันชีวิต	 	

	 6.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ		

	 	 (บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส)	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส	 	

	 7.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้น		

	 	 (บบส.	แม๊กซ์)	 ร้อยละ	83.44	ใน	บบส.	แม๊กซ์	

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		 1.	นายบันเทิง		 ตันติวิท	

(ธนชาตประกันภัย)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92	 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต	 		

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตประกันภัย	 	

	 	 	 เป็นการประกันภัยรถยนต์	 ซึ่งในปี	 2551	

และปี	2552	มีเบี้ยประกันภัย	จำนวน	0.29	ล้านบาท	และจำนวน	

3.18	ล้านบาท	ตามลำดับ		

 

	 	 1.3	 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ	

	 	 	 การที่บริษัทในกลุ่มธนชาตประกันภัยรถยนต์	

กับธนชาตประกันภัย	 โดยมีความประสงค์เพื่อลดผลกระทบใน

ความเสี่ยงภัยกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ของ	

บริษัทในกลุ่มธนชาต	ทั้งนี้	 เบี้ยประกันภัยที่บริษัทในกลุ่มธนชาต	

ชำระให้กับธนชาตประกันภัยนั้นเป็นอัตราปกติที่ใช้กับบุคคล

ทั่วไป	

 

	 2.	 การประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการและผูบ้รหิาร 

(Directors	and	Officers	Liability	 Insurance)	ของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย	กับธนชาตประกันภัย		

	 	 2.1.	 รายละเอียดของคู่สัญญา		

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

	 1.	 บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัทฯ		 1.	นายบันเทิง		 ตันติวิท	

	 	 (ธนชาตประกันชีวิต)	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.92		 2.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	และธนาคารธนชาต		 3.	น.ส.สุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	100	ในธนชาตประกันชีวิต		 	

 	 2.2		 ลักษณะและมูลค่ารายการ	

	 	 	 เป็นการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

และผู้บริหาร	 โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองกรรมการและผู้บริหาร	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยทั้งหมด	ซึ่งในปี	2551	และปี	2552	มีเบี้ย

ประกันภัย	จำนวน	5.21	ล้านบาท	และ	4.7	ล้านบาท	ตามลำดับ	

 

	 	 2.3		 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ	

	 	 	 การที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยทำสัญญา

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร	 กับธนชาต

ประกันภัย	 โดยมีความประสงค์เพื่อคุ้มครองความรับผิดของ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม	 ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้

ความสามารถและความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะ

เป็นอันถือเป็นการประกันที่กระทำเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรม	

ทั้งนี้	 เบี้ยประกันภัยที่ชำระให้กับธนชาตประกันภัยนั้น	 เป็นอัตรา

ทั่วไปที่คิดกับบุคคลอื่น	ๆ	

 

บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จำกัด		

	 การทำสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม	 ประกันชีวิต	 และ

กลุ่มประกันอุบัติเหตุของพนักงานบริษัทฯ	 บบส.	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	

และ	 บบส.	 แม๊กซ์	 (ผู้เอาประกันภัย)	 กับ	 ธนชาตประกันชีวิต		 

(ผู้รับประกันภัย)	

	 1.		 รายละเอียดของคู่สัญญา		

	 2.		 ลักษณะและมูลค่ารายการ	

	 	 เป็นการรับประกันสุขภาพกลุ่มประกันชีวิต	 และ

กลุ่มประกันอุบัติเหตุของพนักงานในปี	 2551	 และปี	 2552	 มี	 

ค่าเบี้ยประกัน	 จำนวน	 0.17	 ล้านบาท	 และ	 8.58	 ล้านบาท		 

ตามลำดับ		

 

	 3.		 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	

	 	 การที่บริษัทฯและบริษัทย่อยทำสัญญาประกันภัย	

เขา้ทำสญัญาประกนัสขุภาพกลุม่	ประกนัชวีติ	กบัธนชาตประกนัชวีติ 

และกลุ่มประกันอุบัติเหตุ	 กับธนชาตประกันภัย	 คิดกับบริษัทฯ

และบริษัทย่อยนั้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยรายอื่น

ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน	จึงเห็นว่าเป็นอัตราตลาดทีเ่หมาะสม	

ทัง้นี	้ การทีบ่รษิทัจดัทำประกนัสขุภาพกลุม่	ประกนัชวีติ	 และกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุ	 ให้แก่พนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อย	 เพื่อ

เป็นการคุ้มครองสุขภาพพนักงาน	ซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทฯ	มีให้

กบัพนกังาน	รายการดงักลา่วจงึเปน็ประโยชนต์อ่พนกังานโดยรวม	

 

ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

	 รายการระหว่างธนาคารธนชาตกับผู้บริหารของบริษัท

ในกลุ่มธนชาต	

 

	 1.	 รายละเอียดของคู่สัญญา	

   ธนาคารธนชาตกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุม่ธนชาต 

	 2.		 ลักษณะและมูลค่ารายการ	

	 3.		 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	

  เปน็การใชบ้รกิารทางการเงนิธนชาต	ตามธรุกจิปกติ

ของธนาคารธนชาต	 โดยมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับ

ลูกค้าทั่วไป	

 

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

เงินให้สินเชื่อ	 48	 67	

เงินรับฝาก	 554	 496	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

	 2.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	 	

	 	 (บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส))		 ถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	บบส.	เอ็น	เอฟ	เอส	 	 	 	 	

	 3.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จำกัด		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ		

	 	 (บบส.	แม๊กซ์)	 ถือหุ้นร้อยละ	83.44	ใน	บบส.	แม๊กซ์	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มธนชาต  

 

	 1.	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	 ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ		 นายศุภเดช						พูนพิพัฒน์	

	 	 (มหาชน)	(AIS)		 ไปเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนาม	

	 	 	 ใน	AIS	 	

	 2.		ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ		

	 	 (ธนาคารธนชาต)	 ถือหุ้นร้อยละ	50.92	ในธนาคารธนชาต	

	 1.	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	(IRPC)	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ		 นางพันธ์ทิพย์						สุรทิณฑ์	

	 	 	 ไปเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 ที่ไม่มีอำนาจลงนามใน	IRPC	 	 	

	 2.	 ธนาคารธนชาต	จำกัด	(มหาชน)		 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ		

	 	 (ธนาคารธนชาต)	 ถือหุ้นร้อยละ	50.92	ในธนาคารธนชาต	

	 2.	 ลักษณะและมูลค่ารายการ	

	 	 รายการให้กู้ยืมและการค้ำประกันระหว่างธนาคาร

ธนชาต	กับ	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	 เซอร์วิส	 (AIS)	 เป็นรายการ

ทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต		

	 	 •	 ปี	 2551	ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมและค้ำประกัน

แก่	 บมจ.	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 (AIS)	 โดยมียอดเงินกู้ยืม	 

คงค้าง	43	ล้านบาท	ไม่มียอดภาระค้ำประกันคงค้าง	

	 	 •	 ปี	 2552	ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมและค้ำประกัน

แก่	 บมจ.	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 (AIS)	 โดยมียอดเงินกู้ยืม	 

	 2.	 ลักษณะและมูลค่ารายการ	

	 	 รายการให้กู้ยืมระหว่างธนาคารธนชาต	และ	บมจ.	

ไออารพ์ซี	ี(IRPC)	เปน็รายการทางธรุกจิปกตขิองธนาคารธนชาต	 

	 	 •	 ปี	2551	ไม่มีรายการให้กู้ยืม	

	 	 •	 ป	ี2552	ธนาคารธนชาตใหกู้ย้มื	บมจ.	ไออารพ์ซี ี

(IRPC)	โดยมียอดเงินกู้ยืมคงค้าง	1,000	ล้านบาท	และ	FX	Line	

จำนวน	50	ล้านบาท	

 

	 3.		 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทีธ่นาคารธนชาตใหกู้ย้มืแก	่บมจ.	ไออารพ์ซี	ี(IRPC)	เปน็รายการ	

ทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต	 โดยมีเงื่อนไขค่าธรรมเนียม

และอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	 รายการดังกล่าว	 

จึงมีความสมเหตุสมผล	

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	(มหาชน)	(AIS)	

	 1.	 รายละเอียดของคู่สัญญา		

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

คงค้าง	59.24	ล้านบาท	ยอดภาระค้ำประกัน	36.29	ล้านบาท	

	 3.		 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	

	 	 การที่ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมและค้ำประกันแก่	

บมจ.	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 (AIS)	 เป็นรายการทางธุรกิจ

ปกติของธนาคาร	 โดยมีเงื่อนไขค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย

เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป	รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล	

 

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	(IRPC)	

	 1.		 รายละเอียดของคู่สัญญา		
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 

	 บริษัทฯ	มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และการทำรายการระหว่างกันและ

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของ	ตลท.	 โดยประกาศเป็น

ระเบียบให้พนักงานและผู้บริหารยึดถือปฏิบัติครอบคลุมรายการ

ระหว่างบริษัทฯ	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน	ก.ล.ต.	

	 โดยการพิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

บริษัทฯ	จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทั่วไป	และเป็นไป

ตามกระบวนการที่กำหนดอย่างเหมาะสม	ตามความจำเป็นเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ	และในการกำหนดราคาใน

การทำรายการระหว่างกัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	 บริษัทฯ	 กำหนดให้ใช้ราคายุติธรรม	 เหมาะสม	 และ	 

เป็นไปตามข้อกำหนดทางการ	 โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่

บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ	

	 ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	 กรรมการหรือ

พนักงานที่เกี่ยวข้อง	 ต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำ

รายการ	รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ด้วยมติ

เป็นเอกฉันท	์และห้ามกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 

ที่มผีลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนมุัติรายการนัน้	 และ

การอนุมัติรายการต้องอยู่ภายในอำนาจดำเนินการและวงเงินที่

บริษัทฯ	กำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการ	

	 ในการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อหรือลงทุน	 การจ่ายเงิน	

การให้เช่า/เช่าสังหาริมทรัพย์	 อสังหาริมทรัพย์	 และการซื้อขาย

หลักทรัพย์รายการระหว่างกัน	 รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์	 ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดโดยเคร่งครัด		 

รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ทางการ	 มาตรฐานการบัญชี	 และระเบียบที่บริษัทฯ	

กำหนด	

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

	 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบริษัทในกลุ่ม

ธนชาตหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องจะเป็นรายการที่ เกิดจากการ

ประกอบธุรกิจตามปกติ	 รวมถึงการปฏิบัติตามแผนปรับ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกลุ่มธนชาตตามแนว

นโยบายสถาบันการเงิน	1	รูปแบบ	(One	Presence)	และเกณฑ์

การกำกับแบบรวมกลุ่ม	 (Consolidated	Supervision)	ตลอดจน

การให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในกลุ่มตามนโยบาย

ของกลุ่มธนชาต	 โดยบริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้มีส่วน	 

ได้เสียทำรายการระหว่างกัน	

 

THANACHART CSR 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 

มอบทุนสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและปัญหาของผู้ป่วยทั่วประเทศ  

และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคไต รวมถึงการดำเนินงานของมูลนิธิ 
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

การลงทุนของบริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)ในบริษัทอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552  

 บริษัทฯ	มีการลงทุนในบริษัทอื่น	โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	ดังต่อไปนี้	

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนที่เรียก
ชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

(หุ้น)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร	 สามัญ	 59,346,192,720	 19,346,192,720	 1,934,619,272	 985,170,229	 50.92	

900	อาคารต้นสน	ทาวเวอร์		 	

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน			

กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์		 0	2655	9000		

โทรสาร				 0	2655	9001	

 

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

เอ็น เอฟ เอส จำกัด  ด้อยคุณภาพ	

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17		 ของสถาบัน	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่				 การเงิน	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์			 0	2217	8199			 	

โทรสาร				 0	2217	8289		

 

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17			 ด้อยคุณภาพ	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่			 ของสถาบัน	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330		 การเงิน	

โทรศัพท์		 0	2611	9533-44		 	

โทรสาร				 0	2611	9494	

 

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10		 ดำเนินการ	

โซน	C4	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	 ชำระบัญชี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 	

โทรศัพท์			 0	2611	6606			

โทรสาร				 0	2611	9516	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนที่เรียก
ชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

(หุ้น)

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10			 ดำเนินการ	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่			 ชำระบัญชี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 	

โทรศัพท์		 0	2217	8000		

โทรสาร		 0	2611	9486	

 

บริษัท สินเคหการ จำกัด  อยู่ระหว่าง	 สามัญ	 5,000,000	 5,000,000	 1,000,000	 755,938	 95.12	

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10			 ดำเนินการ	 บุริมสิทธิ	 20,000,000	 20,000,000	 4,000,000	 4,000,000	 	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่				 ชำระบัญชี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 	

โทรศัพท์		 0	2613	6000			

โทรสาร			 0	2611	9516	

 

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

32/46	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ชั้น	18			 สำนักงานและ	

ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)			 พัฒนา	

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา			 อสังหาริมทรัพย์	

กรุงเทพมหานคร	10110	 	

โทรศัพท์		 0	2259	8911-6	

โทรสาร	 0	2259	8919	

 

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์		 เป็นหลักทรัพย์	

ชั้น	11	โซนดี	ถนนพญาไท		 	

แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน		

กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์		 0	2217	8160	

หมายเหตุ 	ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง



193
รายงานประจำปี 2552

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอ้างอิงบริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน) 

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ	่ :	 444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10-11	และ	15-20	

	 	 ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000510				

ทุนจดทะเบียน	 :	 13,331,540,030	บาท	

ทุนเรียกชำระแล้ว	 	 13,331,540,030	บาท	

เว็บไซต์ 	 :	 www.thanachart.co.th				

อีเมล (e-mail)	 :	 ir.nf@thanachart.co.th				

โทรศัพท์ 	 :	 0	2217	8000,	0	2217	8199,	0	2217	8444	

โทรสาร 	 :	 0	2217	8312	

 

ชื่อที่ตั้งสำนักงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

  

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธ ิ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์	0	2229	2800	โทรสาร	0	2359	1259	

	 	 Call	Center	0	2229	2888	

	 	 เว็บไซต์	:	www.tsd.co.th	

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นกู้ TCAP103A 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

	 	 393	สาขาสีลม	ซอย	7	ถนนสีลม	แขวงบางรัก		

	 	 กรุงเทพมหานคร	10500	

	 	 โทรศัพท์	0	2230	6301,	0	2230	5883	โทรสาร	0	2230	6200	

	 	 เว็บไซต์	:	www.tmbbank.com	

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นกู้ TCAP105A 

นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์	0	2229	2800	โทรสาร	0	2359	1259	

	 	 Call	Center	0	2229	2888	

	 	 เว็บไซต์	:	www.tsd.co.th	

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 :	 ธนาคารซิตี้แบงก์ กรุงเทพ 

	 	 82	ชั้น	16	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10500	

	 	 โทรศัพท์	0	2232	2665,	0	2232	2679	โทรสาร	0	2639	2594	

	 	 เว็บไซต์	:	www.citibank.co.th	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นกู้ TCAP14NA และหุ้นกู้ TCAP131A 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

	 	 44	ถนนหลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10330	

	 	 โทรศัพท์	0	2626	7503-4,	0	2626	7218		

	 	 โทรสาร	0	2626	7587,	0	2626	7542	

	 	 เว็บไซต์	:	www.cimbthai.com	

ผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด  

	 	 193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	

	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์	0	2264	0777	โทรสาร	0	2264	0789-90	

รายชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734     

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :	 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด 

	 	 128/20-21	ชั้น	3	อาคารพญาไท	พลาซ่า		

	 	 ถนนพญาไท	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400	

	 	 โทรศัพท์	0	2216	6677	โทรสาร	0	2216	6558	

ที่ปรึกษาทางการเงิน	 	 -		ไม่มี		

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ	 	 -		ไม่มี		

ภายใต้สัญญาการจัดการ 

EARTHHOUR2009“หยุดให้โลกพักลดใช้ไฟถ้าไม่จำเป็น” 

โดยธนาคารธนชาต ร่วมกับองค์กร World Wildlife Fund (WWF) ภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ร่วมกันรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงพร้อมกัน เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน และลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน  
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ยอดรวม คิดเป็นร้อยละ

	 1.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)		 129,914,400	 -	 	 129,914,400	 9.74	

	 2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด		 101,692,477	 -	 	 101,692,477	 7.63	

	 3.	 บริษัท	คอม-ลิงค์	จำกัด		 101,548,200	 -	 	 101,548,200	 7.62	

	 4.	 CHASE		NOMINEES	LIMITED	42	 57,670,100	 -	 	 57,670,100	 4.33	

	 5.	 นายบรรณพจน์		ดามาพงศ์	 57,000,000	 -	 	 57,000,000	 4.28	

	 6.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 55,324,300	 -	 	 55,324,300	 4.15	

	 7.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY		 45,827,342	 -	 	 45,827,342	 3.44	

	 8.	 DAIWA	SECURITIES	SMBC	CO.	LTD.-CLIENTS	ACCOUNT	 42,000,000	 -	 	 42,000,000	 3.15	

	 9.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD.	 31,354,500	 -	 	 31,354,500	 2.35	

	10.	 MELLON	BANK,	N.A.		 22,978,000	 -	 	 22,978,000	 1.72	

	11.	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 687,828,828	 15,856	 687,844,684	 51.59	

 จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,333,138,147 15,856 1,333,154,003 100.00 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 849,234,867 15,796 849,250,663 63.70 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 483,903,280 60 483,903,340 36.30 

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	15	ตุลาคม	2552	ซึ่งจัดทำโดย	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด 

 

 

จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	ดังนี้	

ทุนจดทะเบียน	 :	 13,331,540,030	 บาท	

ทุนเรียกชำระแล้ว	 :	 13,331,540,030		บาท	

					 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 :	 1,333,138,147	 หุ้น			 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	

					 แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิ*	 :			 													15,856	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	

หมายเหต ุ *	 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา	 1	 :	 1	 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่	 15	 ของเดือนกุมภาพันธ์		 

	 	 พฤษภาคม	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของทุกปี	

 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่บรษิทัทนุธนชาตจำกดั(มหาชน) 

  

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้น

บุริมสิทธิสูงสุด	10	รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น	

ณ	 วันที่	 15	 ตุลาคม	 2552	 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 

ครั้งล่าสุด)	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึง

ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว		 

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		 

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่	 

ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้	 เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลกำไรพอสมควร	 

ที่จะทำเช่นนั้น	 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป	

	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ปี	2552	มีดังนี้	

	 •	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 10/2552		 

เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 2552	 มีมติให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผล	 

จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	

ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2552	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทั้งผู้ถือหุ้น

สามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน	จำนวน	0.35	บาท

ต่อหุ้น	 ในวันที่	 28	ตุลาคม	2552	จำนวน	1,277,829,703	หุ้น*	

คิดเป็นเงิน	447,240,396.05	บาท	

หมายเหต ุ *	 จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลมาจากจำนวนหุ้นของบริษัท	 

	 ทั้งหมด	 หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัท	 ซื้อหุ้นคืนจากโครงการ	 

	 ซื้อหุ้นคืนจำนวน	55,324,300	หุ้น	

	 •	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2552	 เมื่อวันที่		 

29	 เมษายน	 2552	 มีมติให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลจากการ	 

ดำเนินงานครึ่งปีหลัง	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2551	 ถึงวันที่		 

31	ธนัวาคม	2551	ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ทัง้ผูถ้อืหุน้สามญัและ

หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน	หุ้นละ	 0.60	บาทต่อหุ้น	 เมื่อวันที่	

28	พฤษภาคม	 2552	 จำนวน	 1,277,829,703	 หุ้น	 คิดเป็นเงิน	

766,697,821.80	บาท	เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 9/2551	 เมื่อวันที่	 25	

กันยายน	 2551	 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	 

งวดครึ่งปีแรก	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2551	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	

2551	 จำนวน	 0.30	 บาทต่อหุ้น	 คิดเป็นเงิน	 399,946,200.90	

บาท	จ่ายเมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2551	รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจาก

ผลการดำเนนิงานประจำป	ี2551	ทัง้สิน้จำนวน	1,166,644,022.70	

บาท	หรืออัตรา	0.90	บาทต่อหุ้น					

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	

	 ธนาคารธนชาตมีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 เมื่อผล

ประกอบการของธนาคารธนชาตมีกำไร	 โดยจะพิจารณาถึงความ

เพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารธนชาต	

และเงินสำรองตามกฎหมาย	ทั้งนี้	คณะกรรมการธนาคารธนชาต	

อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว		 

เมื่อเห็นว่าธนาคารธนชาตมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น	 และ

เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน

การประชุมคราวต่อไป	

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	 จำกัด	และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 เมื่อ	 

ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร	 โดยจะพิจารณาจากความ	 

เพียงพอของเงินสดคงเหลือจากการดำเนินธุรกิจ	 และเงินที่ต้อง

สำรองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการของบริษัทอาจจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่า

บรษิทัมกีำไรพอสมควรทีจ่ะทำเชน่นัน้	และเมือ่จา่ยเงนิปนัผลแลว้

จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนด

นโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ 

	 -		ไม่มี	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10-11	และ	15-20	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุม	กรุงเทพฯ	10330

โทรศัพท์		 0	2217	8000,	0	2217	8444

โทรสาร		 0	2217	8312

ทะเบียนเลขที่	0107536000510

www.thanachart.co.th

ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)

900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2655	9000	

โทรสาร	 0	2655	9001

ทะเบียนเลขที่	0107536001401

www.thanachartbank.co.th

 

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	14,	18	และ	19		

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์		 0	2217	8888,	0	2611	9222,	0	2217	9595		

โทรสาร			 0	2217	9642

ทะเบียนเลขที่	0107547000591

www.tnsitrade.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด 

898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	15	และ	18	ถนนเพลินจิต	

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2126	8300		

โทรสาร	 0	2263	0811

ทะเบียนเลขที่	0105535049696

www.thanachartfund.com

บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด  

1	อาคารกลาสเฮ้าส์	ชั้น	10	ถนนสุขุมวิท	25	

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	 0	2661	7999	

โทรสาร	 0	2204	6904

ทะเบียนเลขที่	0105540060091

www.thanachartinsurance.co.th

บริษัทธนชาตประกันชีวิตจำกัด 

231	อาคารธนชาตประกันชีวิต	ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2207	4200	

โทรสาร	 0	2253	8484

ทะเบียนเลขที่	0105540057090

www.thanachartlife.co.th

Thanachart Contact Center 1770
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

การลงทุนของบริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)ในบริษัทอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552  

 บริษัทฯ	มีการลงทุนในบริษัทอื่น	โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	ดังต่อไปนี้	

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนที่เรียก
ชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

(หุ้น)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร	 สามัญ	 59,346,192,720	 19,346,192,720	 1,934,619,272	 985,170,229	 50.92	

900	อาคารต้นสน	ทาวเวอร์		 	

ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน			

กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์		 0	2655	9000		

โทรสาร				 0	2655	9001	

 

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

เอ็น เอฟ เอส จำกัด  ด้อยคุณภาพ	

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17		 ของสถาบัน	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่				 การเงิน	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์			 0	2217	8199			 	

โทรสาร				 0	2217	8289		

 

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17			 ด้อยคุณภาพ	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่			 ของสถาบัน	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330		 การเงิน	

โทรศัพท์		 0	2611	9533-44		 	

โทรสาร				 0	2611	9494	

 

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10		 ดำเนินการ	

โซน	C4	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	 ชำระบัญชี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 	

โทรศัพท์			 0	2611	6606			

โทรสาร				 0	2611	9516	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
ประเภท
หุ้น

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนที่เรียก
ชำระแล้ว
(บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

(หุ้น)

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10			 ดำเนินการ	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่			 ชำระบัญชี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 	

โทรศัพท์		 0	2217	8000		

โทรสาร		 0	2611	9486	

 

บริษัท สินเคหการ จำกัด  อยู่ระหว่าง	 สามัญ	 5,000,000	 5,000,000	 1,000,000	 755,938	 95.12	

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10			 ดำเนินการ	 บุริมสิทธิ	 20,000,000	 20,000,000	 4,000,000	 4,000,000	 	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่				 ชำระบัญชี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 	

โทรศัพท์		 0	2613	6000			

โทรสาร			 0	2611	9516	

 

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

32/46	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร์	ชั้น	18			 สำนักงานและ	

ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)			 พัฒนา	

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา			 อสังหาริมทรัพย์	

กรุงเทพมหานคร	10110	 	

โทรศัพท์		 0	2259	8911-6	

โทรสาร	 0	2259	8919	

 

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์		 เป็นหลักทรัพย์	

ชั้น	11	โซนดี	ถนนพญาไท		 	

แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน		

กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์		 0	2217	8160	

หมายเหตุ 	ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอ้างอิงบริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน) 

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ	่ :	 444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10-11	และ	15-20	

	 	 ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000510				

ทุนจดทะเบียน	 :	 13,331,540,030	บาท	

ทุนเรียกชำระแล้ว	 	 13,331,540,030	บาท	

เว็บไซต์ 	 :	 www.thanachart.co.th				

อีเมล (e-mail)	 :	 ir.nf@thanachart.co.th				

โทรศัพท์ 	 :	 0	2217	8000,	0	2217	8199,	0	2217	8444	

โทรสาร 	 :	 0	2217	8312	

 

ชื่อที่ตั้งสำนักงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

  

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธ ิ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์	0	2229	2800	โทรสาร	0	2359	1259	

	 	 Call	Center	0	2229	2888	

	 	 เว็บไซต์	:	www.tsd.co.th	

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นกู้ TCAP103A 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

	 	 393	สาขาสีลม	ซอย	7	ถนนสีลม	แขวงบางรัก		

	 	 กรุงเทพมหานคร	10500	

	 	 โทรศัพท์	0	2230	6301,	0	2230	5883	โทรสาร	0	2230	6200	

	 	 เว็บไซต์	:	www.tmbbank.com	

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นกู้ TCAP105A 

นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์	0	2229	2800	โทรสาร	0	2359	1259	

	 	 Call	Center	0	2229	2888	

	 	 เว็บไซต์	:	www.tsd.co.th	

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 :	 ธนาคารซิตี้แบงก์ กรุงเทพ 

	 	 82	ชั้น	16	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10500	

	 	 โทรศัพท์	0	2232	2665,	0	2232	2679	โทรสาร	0	2639	2594	

	 	 เว็บไซต์	:	www.citibank.co.th	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ 	 :		 หุ้นกู้ TCAP14NA และหุ้นกู้ TCAP131A 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

	 	 44	ถนนหลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10330	

	 	 โทรศัพท์	0	2626	7503-4,	0	2626	7218		

	 	 โทรสาร	0	2626	7587,	0	2626	7542	

	 	 เว็บไซต์	:	www.cimbthai.com	

ผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด  

	 	 193/136-137	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	ถนนรัชดาภิเษก	

	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์	0	2264	0777	โทรสาร	0	2264	0789-90	

รายชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734     

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :	 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด 

	 	 128/20-21	ชั้น	3	อาคารพญาไท	พลาซ่า		

	 	 ถนนพญาไท	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400	

	 	 โทรศัพท์	0	2216	6677	โทรสาร	0	2216	6558	

ที่ปรึกษาทางการเงิน	 	 -		ไม่มี		

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ	 	 -		ไม่มี		

ภายใต้สัญญาการจัดการ 

EARTHHOUR2009“หยุดให้โลกพักลดใช้ไฟถ้าไม่จำเป็น” 

โดยธนาคารธนชาต ร่วมกับองค์กร World Wildlife Fund (WWF) ภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ร่วมกันรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงพร้อมกัน เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน และลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน  
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ยอดรวม คิดเป็นร้อยละ

	 1.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จำกัด	(มหาชน)		 129,914,400	 -	 	 129,914,400	 9.74	

	 2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด		 101,692,477	 -	 	 101,692,477	 7.63	

	 3.	 บริษัท	คอม-ลิงค์	จำกัด		 101,548,200	 -	 	 101,548,200	 7.62	

	 4.	 CHASE		NOMINEES	LIMITED	42	 57,670,100	 -	 	 57,670,100	 4.33	

	 5.	 นายบรรณพจน์		ดามาพงศ์	 57,000,000	 -	 	 57,000,000	 4.28	

	 6.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	 55,324,300	 -	 	 55,324,300	 4.15	

	 7.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY		 45,827,342	 -	 	 45,827,342	 3.44	

	 8.	 DAIWA	SECURITIES	SMBC	CO.	LTD.-CLIENTS	ACCOUNT	 42,000,000	 -	 	 42,000,000	 3.15	

	 9.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD.	 31,354,500	 -	 	 31,354,500	 2.35	

	10.	 MELLON	BANK,	N.A.		 22,978,000	 -	 	 22,978,000	 1.72	

	11.	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 687,828,828	 15,856	 687,844,684	 51.59	

 จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,333,138,147 15,856 1,333,154,003 100.00 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 849,234,867 15,796 849,250,663 63.70 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 483,903,280 60 483,903,340 36.30 

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	15	ตุลาคม	2552	ซึ่งจัดทำโดย	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด 

 

 

จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	ดังนี้	

ทุนจดทะเบียน	 :	 13,331,540,030	 บาท	

ทุนเรียกชำระแล้ว	 :	 13,331,540,030		บาท	

					 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 :	 1,333,138,147	 หุ้น			 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	

					 แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิ*	 :			 													15,856	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	

หมายเหต ุ *	 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา	 1	 :	 1	 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่	 15	 ของเดือนกุมภาพันธ์		 

	 	 พฤษภาคม	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของทุกปี	

 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่บรษิทัทนุธนชาตจำกดั(มหาชน) 

  

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญและหุ้น

บุริมสิทธิสูงสุด	10	รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น	

ณ	 วันที่	 15	 ตุลาคม	 2552	 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 

ครั้งล่าสุด)	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึง

ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว		 

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		 

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่	 

ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้	 เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลกำไรพอสมควร	 

ที่จะทำเช่นนั้น	 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป	

	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ปี	2552	มีดังนี้	

	 •	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 10/2552		 

เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 2552	 มีมติให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผล	 

จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	

ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2552	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทั้งผู้ถือหุ้น

สามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน	จำนวน	0.35	บาท

ต่อหุ้น	 ในวันที่	 28	ตุลาคม	2552	จำนวน	1,277,829,703	หุ้น*	

คิดเป็นเงิน	447,240,396.05	บาท	

หมายเหต ุ *	 จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลมาจากจำนวนหุ้นของบริษัท	 

	 ทั้งหมด	 หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัท	 ซื้อหุ้นคืนจากโครงการ	 

	 ซื้อหุ้นคืนจำนวน	55,324,300	หุ้น	

	 •	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	 2552	 เมื่อวันที่		 

29	 เมษายน	 2552	 มีมติให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลจากการ	 

ดำเนินงานครึ่งปีหลัง	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2551	 ถึงวันที่		 

31	ธนัวาคม	2551	ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ทัง้ผูถ้อืหุน้สามญัและ

หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน	หุ้นละ	 0.60	บาทต่อหุ้น	 เมื่อวันที่	

28	พฤษภาคม	 2552	 จำนวน	 1,277,829,703	 หุ้น	 คิดเป็นเงิน	

766,697,821.80	บาท	เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 9/2551	 เมื่อวันที่	 25	

กันยายน	 2551	 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	 

งวดครึ่งปีแรก	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2551	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	

2551	 จำนวน	 0.30	 บาทต่อหุ้น	 คิดเป็นเงิน	 399,946,200.90	

บาท	จ่ายเมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2551	รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจาก

ผลการดำเนนิงานประจำป	ี2551	ทัง้สิน้จำนวน	1,166,644,022.70	

บาท	หรืออัตรา	0.90	บาทต่อหุ้น					

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	

	 ธนาคารธนชาตมีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 เมื่อผล

ประกอบการของธนาคารธนชาตมีกำไร	 โดยจะพิจารณาถึงความ

เพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารธนชาต	

และเงินสำรองตามกฎหมาย	ทั้งนี้	คณะกรรมการธนาคารธนชาต	

อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว		 

เมื่อเห็นว่าธนาคารธนชาตมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น	 และ

เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน

การประชุมคราวต่อไป	

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	 จำกัด	และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จำกัด	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	 เมื่อ	 

ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร	 โดยจะพิจารณาจากความ	 

เพียงพอของเงินสดคงเหลือจากการดำเนินธุรกิจ	 และเงินที่ต้อง

สำรองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการของบริษัทอาจจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่า

บรษิทัมกีำไรพอสมควรทีจ่ะทำเชน่นัน้	และเมือ่จา่ยเงนิปนัผลแลว้

จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนด

นโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ 

	 -		ไม่มี	
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัททุนธนชาตจำกัด(มหาชน)

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	10-11	และ	15-20	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุม	กรุงเทพฯ	10330

โทรศัพท์		 0	2217	8000,	0	2217	8444

โทรสาร		 0	2217	8312

ทะเบียนเลขที่	0107536000510

www.thanachart.co.th

ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)

900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2655	9000	

โทรสาร	 0	2655	9001

ทะเบียนเลขที่	0107536001401

www.thanachartbank.co.th

 

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	14,	18	และ	19		

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์		 0	2217	8888,	0	2611	9222,	0	2217	9595		

โทรสาร			 0	2217	9642

ทะเบียนเลขที่	0107547000591

www.tnsitrade.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตจำกัด 

898	อาคารเพลินจิตทาวเวอร์	ชั้น	15	และ	18	ถนนเพลินจิต	

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2126	8300		

โทรสาร	 0	2263	0811

ทะเบียนเลขที่	0105535049696

www.thanachartfund.com

บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด  

1	อาคารกลาสเฮ้าส์	ชั้น	10	ถนนสุขุมวิท	25	

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	 0	2661	7999	

โทรสาร	 0	2204	6904

ทะเบียนเลขที่	0105540060091

www.thanachartinsurance.co.th

บริษัทธนชาตประกันชีวิตจำกัด 

231	อาคารธนชาตประกันชีวิต	ถนนราชดำริห์

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2207	4200	

โทรสาร	 0	2253	8484

ทะเบียนเลขที่	0105540057090

www.thanachartlife.co.th

Thanachart Contact Center 1770
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บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

	 ในการดำเนินงานของกลุ่มธนชาตตลอด	30	ปีที่ผ่านมา	
ได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม	 โดยเชื่อว่าการดำเนิน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืน
ในระยะยาว	 ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อบังคับใด	 ๆ	 กำหนดไว้ก็ตาม		 
แต่เป็นสิ่งที่กลุ่มธนชาตได้ทำด้วยความสมัครใจ	 โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรเป็นผู้นำในการผลักดันอย่างจริงจัง	 ซึ่ง	 
หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนี้	 ดำเนิน
อยู่ภายใต้หลักการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ	 
สิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 Responsibility:	 CSR)	 ที่ว่า	
“เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม	 พร้อมมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน	 หรือช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างเข้าใจ	
ตั้งใจจริงและต่อเนื่อง	 จากความร่วมมือกับพนักงาน	พันธมิตร	
ชุมชนในท้องถิ่น	และสังคม”		
	 ทั้งนี้	 กลุ่มธนชาตได้แยกแนวทางในการดำเนินงาน	 
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยแบ่งเป็นภาพใหญ่	 ๆ	 2	 ด้าน	
ดังนี้		
 1.	 ในการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กร	 (Socially	
Responsible	 Business)	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการในเรื่อง	 CSR		 
ที่ว่า	 ต้องเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม	 โดยตลอด	30	ปีที่ได้
ดำเนินธุรกิจการเงินมานั้น	กลุ่มธนชาตได้ยึดมั่นที่จะไม่สนับสนุน
ธุรกิจใดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี	 หรือเป็นภัยต่อสังคม	 	 ซึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจโดยปกติที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้
ยึดถือปฏิบัติมา	มีดังนี้	
	 1.1	 การดำเนินงานของกลุ่มธนชาต	 จะไม่สนับสนุน
หรือทำธุรกิจร่วมกับองค์กรใด	 ๆ	 ที่ผิดกฎหมาย	 หรือขัดต่อ	 
ศีลธรรมอันดี	 เคร่งครัดในจริยธรรมและศีลธรรม	 ในทุกระดับ	 
ขององค์กร			
	 1.2	 การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด	ๆ	จะต้องเปิดเผย
ทุกข้อจำกัดหรือเงื่อนไขให้แก่ลูกค้าทราบตั้งแต่แรกอย่างชัดเจน	
	 1.3	 ปกป้องข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้า	 และ
ปฏบิตัติามกฎหมายในเรือ่งเกีย่วกบัขอ้มลูลกูคา้อยา่งเครง่ครดั 
	 1.4	 อาคารสถานที่ต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน	
และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร	
	 1.5	 ประหยัดพลังงาน	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ลดการ	 
สิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ	และลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
 2.	 การดำเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม	 (CSR	Activities) 
โดยกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นการดำเนินการเอง	 หรือการชักชวน	 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ที่มีความเชี่ ยวชาญมาร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสั งคม		 
เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึง	 
การชักชวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 ต่าง	 ๆ	 มาร่วม	
เพื่อให้กิจกรรมเพื่อสังคมประสบความสำเร็จในวงกว้าง		 
นอกจากนั้นแล้ว	 ต้องเป็นการให้ที่ตรงจุด	 โดยเน้นผู้รับเป็น
ศูนย์กลางของการออกแบบกิจกรรม	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น	
2	ประเภท	ดังนี้	
 2.1	 กิจกรรมส่งเสริมการทำความดีเพื่อสังคม  
	 	 ธนาคารธนชาตได้ทำกิจกรรมในรูปแบบของการ
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือหน่วยงาน
ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใด	 ๆ	 ผ่าน	
โครงการ	 “ริเริ่ม..เติมเต็ม”	 ด้วยการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง	 
เล่าเรื่องราวภารกิจเพื่อสังคม	 ความเป็นอยู่ขององค์กร	 หรือ	 
หน่วยงานการกุศลต่าง	 ๆ	 ที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสังคม	 
ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ	มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก	
มูลนิธิ เพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย	 ชัยพฤกษ์มูลนิธิ		 
หน่วยทหารพราน	มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง	ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล
ทีไ่ดท้ำประโยชนเ์พือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในดา้นตา่ง	ๆ 
ไม่ว่าด้านการศึกษา	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	 โดยได้นำเสนอในรูปแบบ	
Scoop	 TV	 ความยาว	 1	 ชั่วโมง	 30	 นาที	 ผ่านสื่อโทรทัศน์	 
ช่องโมเดิร์น	9	ในช่วง	“ริเริ่ม..เติมเต็ม”	ของรายการคนค้นฅน		
	 	 นอกจากการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง	 
ผู้ให้กับผู้รับแล้ว	 ธนาคารยังจัดงาน	 “ธนชาต	 ริเริ่ม..เติมเต็ม		 
ตอน	 มหกรรมออมบุญ”	 โดยให้องค์กร	 หน่วยงานเพื่อสังคม	
จำนวน	 12	 หน่วยงาน	 ได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์	 และ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนหน่วยงานดังกล่าว	 และได้รับการตอบรับ
จากประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี	ด้วยการร่วมสนับสนุนทุน
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เข้าร่วม	นอกจากนั้น	 ธนาคารยังได้
เปิดตัวโครงการ	 “ทำบุญผ่านตู้เอทีเอ็ม	 กับธนาคารธนชาต”	
สำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของธนาคารธนชาต	 สามารถบริจาคเงิน
ผ่านตู้เอทีเอ็ม	 และเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาตได้ทุกสาขา	 
ทั่วประเทศให้กับมูลนิธิองค์กรการกุศลที่ร่วมโครงการ	 โดยไม่มี	 
ค่าธรรมเนียม	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำความดีเพื่อสังคม	 
อีกช่องทางหนึ่ง	
 2.2	 กิจกรรมเพื่อสังคม	 โดยธนาคารธนชาตเป็น	 
ผู้ดำเนินการเอง  
	 	 เป็นโครงการที่ริเริ่มจากการทำงานร่วมกันของ	 
ทุกหน่วยงานในกลุ่มธนชาตทั่วประเทศ	 โดยขอบเขตของกิจกรรม
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21

43

เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมได้พิจารณาจากความเกี่ยวเนื่อง	
หรือความผูกพันกับธุรกิจ	 และเป็นความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน	 ทำให้สามารถแบ่งกิจกรรมออกได้เป็น	 4	 ประเภทหลัก	
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม	 ดังนี้	 1.	 เพื่อการศึกษา
หรือการพัฒนาเยาวชน	 2.	 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	 
ในสังคม	 3.	 เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน	และ	 4.	 เพื่อดูแล	 
สิ่งแวดล้อม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารธนชาตได้มี	 
ส่วนร่วมในการเติมเต็มสังคมในพื้นที่ที่ธนาคารธนชาตดำเนิน
ธุรกิจอยู่	ดังนั้น	กิจกรรมของแต่ละภูมิภาค	จะมีความแตกต่างกัน
ไปตามความต้องการ	หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นในสังคมนั้น	 ๆ	 โดย
กิจกรรมเพื่อสังคมจะริเริ่มโครงการด้วยการศึกษาความต้องการ
ของชุมชน	 และนำเสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณาโครงการ	
สำหรับการดำเนินกิจกรรมนั้น	 ดำเนินการโดยสำนักงานเครือข่าย
แต่ละแห่ง	และได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วย	เช่น		
	 	 •	 โครงการ	 “ธนชาตห่วงใย	 สวมหมวกนิรภัย
ให้น้อง”	 เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	 และ	 
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล	 
ถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น	 ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์	 
ผูป้กครองมายงัโรงเรยีน	โดยจดัมอบหมวกนริภยัจำนวน	3,000	ใบ 
ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา	 ปัตตานี	
พษิณโุลก	นครปฐม	และยงัจดับรรยายเพือ่ใหค้วามรูแ้กผู่ป้กครอง
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยโดยตำรวจจราจรด้วย		

	 	 •	 โครงการ	“จักรยานนี้เพื่อน้อง”	มอบจักรยาน
จำนวน	 200	 คัน	 ให้แก่โรงเรียนในชนบทที่อำเภอฝาง	 จังหวัด
เชียงใหม่	 เพื่อให้นักเรียนในชนบทห่างไกลได้ยืมใช้เดินทาง	 
ไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน	 ทำให้การเดินทางรวดเร็วขึ้น	
รวมทั้งยังสนับสนุนให้โรงเรียนดูแลรักษาจักรยานให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้งานได้ดี		นอกจากนั้น	ยังได้มอบเสื้อกันหนาว	ผ้าห่ม	
และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน	 โดยมีลูกค้า	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานในกลุ่มธนชาตร่วมบริจาคด้วย	
	 	 •	 โครงการ	 “ปั่นลดมลพิษ...พิชิตโลกร้อน” 
โดยการมอบที่จอดรถจักรยานตามจุดต่าง	ๆ	หลายแห่งในท้องถิ่น
เทศบาลนครบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ใช้จักรยานในการเดินทาง	 และร่วมรณรงค์ให้
ประชาชนใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน	
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง	
	 	 •	 โครงการ	 “บริจาคโลหิต	 ร้อยใจถวายแม่	
และบริจาคโลหิต	 ถวายแด่พ่อหลวง”	 เนื่องในโอกาสเฉลิม	 
พระชนมพรรษา	 โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย	 ซึ่งกิจกรรมนี้	 
ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่	 7	 แล้ว	 นอกจากนั้น	 ธนาคารธนชาต	 
ยงัไดใ้หบ้รกิารตรวจสขุภาพรา่งกาย	ตรวจโลหติ	และตรวจสขุภาพ
ทางการเงิน	 ให้แก่ผู้มาร่วมในการบริจาคโลหิตฟรี	 พร้อมทั้งแจก
กล้าไม้เพื่อให้ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตได้นำไปปลูก	 เพื่อดูแล	 
สิ่งแวดล้อมโลกด้วย			

1.	ธนาคารธนชาต	มอบจักรยานให้เด็กนักเรียน	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่		

	 ในโครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม..เติมเต็ม”	ตอน	“จักรยานนี้เพื่อน้อง	

	 ในถิ่นทุรกันดาร”	

2.	ธนาคารธนชาต	มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก	ๆ	ในโครงการ						

	 “ธนชาต	ริเริ่ม..เติมเต็ม”	ตอน	“ธนชาตห่วงใย	สวมหมวกนิรภัยให้น้อง”	

3.		คุณศุภเดช	พูนพิพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มอบเงินสนับสนุน			

	 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ	

4.	ผู้บริหารกลุ่มธนชาต	เชิญชวนลูกค้าเอ็มบีเค	เซ็นเตอร์	ร่วมกัน	

	 ออมบุญในงาน	“ธนชาต	ริเริ่ม..เติมเต็ม”	ตอน	“มหกรรมออมบุญ”	
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 กลุ่มธนชาต ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาความ

สามารถที่จะสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Customer 

Centric) โดยเร่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาและติดตั้ง

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนขยายช่องทางการให้บริการ 

เพื่อขยายฐานธุรกิจและเพิ่มคุณภาพการให้บริการ และสร้าง

โอกาสทางการเงินให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและเติบโต

ไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันเป็นการวางรากฐาน

ในการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นธนาคาร

ขนาดกลางชั้นนำของประเทศภายใต้การเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยในป ี2552 กลุม่ธนชาตได้ดำเนิน

ธุรกิจภายใต้ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 9 ประการ ดังนี้ 

 

 1. ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน 

 2. ความมุ่งมั่นที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ  

เช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นอันดับ 1 

 3. ความมุ่งมั่นในการขยายช่องทางเพื่อเข้าถึงลูกค้า

ได้อย่างทั่วถึง 

 4. ความมุ่งมั่นในการกระจายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อ 

 5. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ Cross-selling   

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 6. ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของ

ธนาคารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 

 7. ความมุ่งมั่นในการเพิ่มและพัฒนาผลของงานและ

บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 8. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้

สำเร็จในระดับ Best-in-class 

 9. ความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ 

 

 จากการที่สโกเทียแบงก์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ในธนาคารธนชาตเมื่อปี 2550 และมีความเชื่อมั่นในกลุ่มธนชาต

โดยได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาตจากร้อยละ 

24.98 เป็นร้อยละ 48.99 เมื่อต้นปี 2552 ซึ่งจากการพัฒนาการ  

ร่วมกันของทั้งกลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก์ ภายใต้นโยบาย  

การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลจากคณะกรรมการ และการ

ทำงานอย่างทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน ทำให้กลุ่มธนชาตมี

ผลประกอบการเปน็ทีน่า่พอใจอยา่งมาก โดยบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย

มีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 5,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  

ปีก่อน 2,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.57 โดยมีรายได้ดอกเบี้ย

และเงินปันผลสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.82 ตามการขยายตัวของ

ธุรกิจและการปรับตัวสูงขึ้นของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากเงินให้

สินเชื่อจากร้อยละ 3.99 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 4.91 ในขณะที่

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่  

ร้อยละ 3.44 สูงขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.15 รวมทั้งการเพิ่มขึ้น

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

GATHERING
MOMENTUM

ของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 87.37 เป็นผลจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ  

หลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจ

ประกันภัยที่ เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งความสามารถ  

ในการบริหารและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให ้  

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน  

ในขณะที่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังสามารถบริหารค่าใช้จ่าย  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการ  

ดำเนินงานต่อรายได้รวมหลังหักรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ

อยู่ที่ร้อยละ 47.94 จากร้อยละ 55.90   

 

 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต มีความมุ่งมั่น

ไปในทิศทางเดียวกัน ในปี 2553 กลุ่มธนชาตได้กำหนดความ  

มุ่งมั่นทางกลยุทธ์ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

 

 1. ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มขนาดของ  

สินเชื่อธุรกิจ และกระจายการขยายธุรกิจสินเชื่อประเภทอื่น ๆ 

เพิ่มมากขึ้น 

 2. ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการรักษาความเป็นผู้นำ

ในธุรกิจเช่าซื้อ  

 3. ความมุ่ งมั่ นที่ จะ เติบ โตโดยการ เพิ่ ม รายได้   

ค่าธรรมเนียมให้มีสัดส่วนเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

ธนาคารพาณิชย์  

 4. ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางด้านการให้บริการและงานสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ  

ในการทำงานของพนักงานให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง  

มีประสิทธิผลสูงสุด 

 

 ภายใต้แนวทางจากคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้กลุ่มธนชาตเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล   

จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาต  

ดา้นธรรมาภบิาลต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2552 กลุ่มธนชาต

ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ได้สานต่อการจัดอบรมและสัมมนาแก่ผู้บริหารและพนักงาน   

รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวผ่านระบบ 

E-learning ของกลุ่มธนชาต เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละสง่เสรมิใหม้จีติสำนกึในเรือ่งดงักลา่ว  

เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล   

ทีด่ำเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล และการสรา้ง

ผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้

กลุ่มธนชาตยังสานต่อโครงการความรับผิดชอบทางสังคมผ่าน

สำนักงานภาค (Hub CSR) เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กร 

พนักงาน ลูกค้า และชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือสังคมที่ยัง  

ด้อยโอกาส ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน  

ในแต่ละภูมิภาค และด้วยแนวคิด “ริเริ่ม..เติมเต็ม” คือ การริเริ่ม

โครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  

ของสังคมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเติมเต็มให้กับสังคมอย่างแท้จริง

และเป็นหนึ่งเดียวกัน ในปี 2552 ยังได้เปิดตัวโครงการ “ทำบุญ

ผ่านตู้เอทีเอ็ม กับธนาคารธนชาต” สำหรับผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของ

ธนาคารธนชาต สามารถบริจาคเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์

ของธนาคารธนชาตได้ทุกสาขาทั่วประเทศให้กับมูลนิธิองค์กร  

การกุศลที่ร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการส่งเสริม

การทำความดีเพื่อสังคมอีกช่องทางหนึ่ง 

 

 จากการที่ธนาคารธนชาตได้เป็นผู้ชนะการประมูล  

ซื้อหุ้นสามัญธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟื้นฟูเพื่อการ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

สามญัธนาคารนครหลวงไทยเมือ่วนัที ่ 11 มนีาคม 2553 ทีผ่า่นมา 

โดยมีวัตถุประสงค์เข้าซื้อหุ้นเพื่อทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของ

ธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต ภายใตค้วามเหน็ชอบ

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อดำเนินการรับโอนกิจการ

แล้วเสร็จ ธนาคารธนชาตจะเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง

มากยิ่งขึ้น และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์เป็นอันดับ 5 

ของธนาคารพาณิชย์ไทย ส่งเสริมความมั่นคงของระบบสถาบัน

การเงินไทยอันเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินระยะที่ 2 

 

 จากพัฒนาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินธนชาตและสโกเทียแบงก์ ที่ตอบสนอง  

ทกุบรกิารทางการเงนิ ภายใตก้ารเปน็องคก์รแหง่ธรรมาภบิาล 

ที่ดูแลลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

รวมถึงการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

จะทำให้กลุ่มธนชาตเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่

ไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
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