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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1   

บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือภาษาองักฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ : TCAP 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจดงัน้ี 

1. การลงทุน และใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. การลงทุนในบริษทัอ่ืนใดอนัมีผลทาํให้บริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุม
ในบริษทันั้นจะตอ้งเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจาก ธปท. 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 
  ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000510    

ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้  13,331,540,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั  :     1,333,140,667 หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

                      หุน้บุริมสิทธิ * :                13,336  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เวบ็ไซต ์ : www.thanachart.co.th    

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

โทรศพัท ์ : 02-217-8000, 02-217-8199, 02-217-8444 

โทรสาร  : 02-217-8312 
ศนูยล์กูคา้สัมพนัธ์  : 1770 

หมายเหตุ * ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1: 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้ายและ
สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บุคคลอ้างองิ 

หลกัทรัพย์ :  หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 
นายทะเบียนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
    เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

   โทรศพัท ์0 2229 2800 

   โทรสาร 0 2359 1259 

    Call Center 0 2229 2888 

    เวบ็ไซต ์ : www.tsd.co.th 

  

หลกัทรัพย์ :  หุ้นกู้ TCAP131A และหุ้นกู้ TCAP14NA 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

 กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์0 2626 7503-4, 0 2626 7218 

 โทรสาร 0 2626 7587, 0 2626 7543 

 เวบ็ไซต ์: www.cimbthai.com 

  

สํานักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

 เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์0 2264 0777 

 โทรสาร 0 2264 0789-90 

  

รายช่ือผู้สอบบัญชี นางสาวภร์ิูพรรณ เจริญสุข   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4950 : 

  

ทีป่รึกษากฎหมาย : ไม่มี     

  

ทีป่รึกษาทางการเงนิ : ไม่มี 

  

ทีป่รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี 
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การลงทุนบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ในบริษัทอืน่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2554   
บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้

ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนที่เรียก 

ชําระแล้ว (บาท) 
จาํนวนหุ้นที่ออก 
จาํหน่าย (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น  (ร้อยละ) 

ธนาคารธนชาต  จาํกดั (มหาชน)   
900 อาคารตน้สนทาวเวอร์  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท ์ 0 2655 9000 
โทรสาร   0 2655 9001 

ธนาคาร สามญั 59,346,192,720 
 

55,136,649,030 
 

5,513,664,903 
 

 2,809,726,575 50.96 

บริษทับริหารสินทรัพย ์  
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8199   
โทรสาร   0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน 

สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 
 

100,000,000 99,999,993 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ แม๊กซ์  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 17  
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่   
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0 2611 9533-44  
โทรสาร   0 2611 9494 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน 

สามญั 572,000,000 572,000,000 57,200,000 47,727,674 83.44 

บริษทั  ถิรวานิช  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 10 
โซน C4  ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2611 6606   
โทรสาร   0 2611 9516 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการชาํระ

บญัชี 

สามญั 6,250,000 6,250,000 1,000,000 998,993 99.90 

บริษทั  กรุงเทพเคหะ  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 10  
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000  
โทรสาร   0 2611 9486 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการชาํระ

บญัชี 

สามญั 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87 

บริษทั  เอช  ที  อาร์  จาํกดั 
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก)   
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์0 2259 8911-6 
โทรสาร  0 2259 8919 

ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี
สาํนกังานและ

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

สามญั 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00 

บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์  
ชั้น 11 โซนดี ถนนพญาไท  
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8160 

แปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์

สามญั 1,700,000 1,700,000 170,000 169,993 100.00 

หมายเหตุ  ร้อยละการถือหุ้นท่ีแสดงนบัรวมการถือหุ้นโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. ปัจจยัความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 มีการเติบโตร้อยละ 0.1 ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลงมาจากร้อยละ 7.8 ใน ปี 2553 

ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัเส่ียงในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ปัญหาหน้ียโุรป ผลกระทบจากภยั

พิบติัสึนามิในประเทศญ่ีปุ่นช่วงไตรมาสท่ี 2 อีกทั้งยงัเผชิญกบัสถานการณ์อุทกภยัในปลายปีท่ีผ่านมาซ่ึงสร้างความ

เสียหายคร้ังใหญ่และขยายวงกวา้งในพ้ืนท่ีทางการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ทาํใหภ้าคการส่งออก การบริโภคและ

การลงทุนภาคเอกชนหดตวัลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี สาํหรับแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2555 นั้นคาดวา่            ภาค

เศรษฐกิจในประเทศน่าจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตวักลบัมาภายในกลางปี 2555  โดย GDP ในปี 2555 คาดวา่จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อย

ละ 5.5-6.5 โดยไดแ้รงผลกัดนัจากมาตรการการเยียวยา-ฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภยั และนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

ของรัฐบาล อยา่งไรกดี็ ปี 2555 น้ีเศรษฐกิจไทยจะยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงในหลายดา้น เช่น ความไม่แน่นอนของ

วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนของตลาดเงินโลก ความผนัผวนจากการเคล่ือนยา้ยของเงินทุน ความกดดนัจากอตัรา

เงินเฟ้อ และการปรับอตัราค่าแรงขั้นตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจยัเส่ียงดงักล่าวทาํให้การประกอบธุรกิจในปี 2555 

ตอ้งเพ่ิมความระมัดระวงัให้มากข้ึน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจได้ในตลาดโลกอย่างย ัง่ยืน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 2558 ท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ตระหนกัและให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงมาอยา่ง
ต่อเน่ือง และปี 2554 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดพ้ฒันา
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพ่ือรองรับความเส่ียงประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ความเส่ียงดา้นเครดิต ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการตามหลกัเกณฑ์ Basel II: Pillar 2 ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธปท.” กาํหนด ซ่ึงจะทาํใหธ้นาคารธนชาตสามารถบริหารจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ยงัคงมีการกาํกบัดูแล ติดตามและพฒันาระบบ
บริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่มาตรการต่าง ๆ ยงัคงมีความสอดคลอ้งและทนัต่อปัจจยัเส่ียงทั้งภายใน
และภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ไดก้าํหนดโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการความเส่ียงให้
เป็นไปตามกรอบนโยบายผา่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะ
ภาพรวม (Enterprise-wide Risk) ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯโดยจะพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกาํหนดกลยทุธ์ และพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
กลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
และกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียง
และระบบการควบคุมภายใน  
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ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 
- การดาํเนินงานต่าง ๆ อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างองคก์รท่ีมีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจ (Check and Balance)  

มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมติดตามความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control 
Unit) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office)  

- บริษทัฯ  กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงได้
กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้พนกังานไดถื้อปฏิบติัตาม และยงัไดก้าํหนด
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การระบุถึงลกัษณะของความเส่ียงและปัจจยั
ความเส่ียง 2) การพฒันาเคร่ืองมือและแบบจาํลอง (Model) ท่ีเหมาะสมสาํหรับวดัค่าความเส่ียง  3) การควบคุมความ
เส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ 4) การติดตามสถานะความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

- การกาํหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงหรือ
แบบจาํลอง  ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเพดานในการ
ควบคุมค่าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้และใชเ้ป็นระดบัสัญญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

ระบบการบริหารความเส่ียงขา้งตน้มีการพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลกัความระมดัระวงั มีการปรับปรุงให้
เหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้และมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
ลกูคา้ และพนกังานเป็นสาํคญั 
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ประเภทความเส่ียงทีสํ่าคญัของบริษัทฯ มีดังนี ้

1. ความเส่ียงด้านเครดติ  (Credit Risk)    

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ี หรือปฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีไดต้กลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจดัการของลูกหน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ   เช่น การใหกู้ย้มืหรือใหสิ้นเช่ือ 
การก่อภาระผกูพนัหรือการคํ้าประกนั ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ครดิต และการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตรา
สารหน้ี (Market Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท.ไม่คํ้าประกนัและตราสารหน้ีท่ี
ออกโดยองคก์รเอกชน เช่น หุน้กู ้เป็นตน้  

ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดส้ร้างวฒันธรรมทางดา้น
เครดิต  เร่ิมจากการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารประเภทหน้ีโดยใช้
แบบวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์
สินเช่ือซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจในการ
พิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา วงเงินสินเช่ือ
หรือลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการใหสิ้นเช่ือหรือก่อภาระผกูพนั รวมทั้งควบคุมสถานะความเส่ียงทั้งใน
ระดบัภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจ และกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม 
ดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชาํระหน้ีคืนเป็น
ปัจจยัสาํคญั โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํธุรกรรมดา้นเครดิตให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน
สินเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 

เพ่ือใหผ้ลตอบแทนสอดรับกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการนาํเคร่ืองมือในการวดัผลตอบแทน
หลงัหกัค่าความเส่ียงต่อเงินกองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จดัใหมี้
การทดสอบภาวะวิกฤตหรือ Stress Test เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤตท่ีจะส่งผลใหลู้กหน้ีมี
ความสามารถในการชาํระหน้ีลดลง หรือไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปัจจยั
เส่ียงต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนใหมี้ผลกระทบต่อการทาํธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีลกูหน้ีดาํเนินธุรกิจอยู ่

ปัจจัยความเส่ียงด้านเครดติทีสํ่าคญั มดีงันี ้

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเป้าหมายในการกระจายสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกคา้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เนน้ใน

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพดี  และควบคุมไม่ใหเ้กิดการกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความเส่ียง 
Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตามวเิคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ  
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สถานะเงินให้สินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทียบกบั ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2553 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกจิ 
ได้ดงันี ้
 

ประเภทธุรกิจ 
2554 2553 

มูลหน้ี (ลา้นบาท) ร้อยละ มูลหน้ี  (ลา้นบาท) ร้อยละ 

10,848 1.70 10,985 1.80 การเกษตรและเหมืองแร่ 

82,335 12.92 97,818 16.04 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์

48,275 7.58 52,754 8.65 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 

58,660 9.20 66,441 10.89 การสาธารณูปโภคและบริการ 

การบริโภคส่วนบุคคล     

     เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 73,809 11.58 77,857 12.77 

     เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,236 0.35 2,683 0.44 

     286,490 44.96 239,943 39.34 เพ่ือเช่าซ้ือ 

74,611 11.71 61,363 10.06 อ่ืน ๆ 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือ 637,264 100.00 609,844 100.00 

 
จากขอ้มูลสินเช่ือโดยรวมพบว่า ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินเช่ือเช่าซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 

44.96 ของยอดสินเช่ือรวม อยา่งไรก็ตามสินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือสาํหรับบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีมูลค่าต่อ
สัญญาไม่สูงมากนกัและมีจาํนวนลูกคา้มากทาํให้มีการกระจายความเส่ียงท่ีดี  ทั้งน้ี การปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือไดท้าํผ่าน
ธนาคารธนชาตตั้งแต่ปี 2548  

1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ สินเช่ือจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของ

แต่ละสถาบนัการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดใ้ห้
ความสําคญัและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของ
สินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอ       

สัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 เทยีบกบั ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2553 เป็นดงันี ้

สินเช่ือจดัชั้น 
2554 2553 

มูลหน้ี (ลา้นบาท) ร้อยละ มูลหน้ี (ลา้นบาท) ร้อยละ 

7,145 18.05 6,905 17.49 ตํ่ากวา่มาตรฐาน 

12,072 30.50 14,400 36.47 สงสัย 

20,357 51.44 18,183 46.05 สงสัยจะสูญ 

รวม 39,574 100.00 39,488 100.00 
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บริษทัฯและบริษทัย่อย มีปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 39,488 ลา้นบาท ในเดือน
ธนัวาคม ปี 2553  มาอยูท่ี่ 39,574 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม ปี 2554 โดยเม่ือพิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสิ้นเช่ือ 
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 6.21 ของเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ลดลงจากร้อยละ 6.48 ในเดือน
ธนัวาคม ปี 2553  และสามารถจาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 

สินเช่ือด้อยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

ประเภทธุรกิจ 
2554 2553 

มูลหน้ี (ลา้นบาท) ร้อยละ มูลหน้ี (ลา้นบาท) ร้อยละ 

364 0.92 429 1.09 การเกษตรและเหมืองแร่ 

16,869 42.63 15,234 38.58 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์

4,045 10.22 5,027 12.73 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 

5,729 14.48 6,358 16.10 การสาธารณูปโภคและบริการ 

การบริโภคส่วนบุคคล     

     เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 3,638 9.19 2,979 7.54 

     เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 0.77 1,339 3.39 

     3,683 9.31 4,209 10.66 เพ่ือเช่าซ้ือ 

4,940 12.48 3,913 9.91 อ่ืน ๆ 

รวมสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 39,574 100.00 39,488 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากสินเช่ือดอ้ย
คุณภาพในส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้วงเงินภายหลงัจากหักสํารองหน้ีสูญ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการตั้งสาํรองร้อยละ 100 
ในสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ตามมาตรฐานการบญัชีสากล ฉบบัท่ี 39 (IAS39) 

สินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ  

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 2554 2553 เปล่ียนแปลง 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 39,331 38,244 1,087 

    20,411 20,555 (144) หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ 

สาํรองหน้ีสูญ 20,615 20,809 (194) 

    - - - หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้หลงัหกัสาํรองหน้ีสูญ 

417 707 (290) สาํรองหน้ีทัว่ไป 
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การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2554 2553 

54,225 20,534 จาํนวนลกูหน้ี (ราย) 

40,055 29,756 ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง  

14,829 12,459 หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้  

386 464 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ  638,244 610,800 

ยอดหน้ีปรับโครงสร้างต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 6.28 4.87 

 
ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นความเส่ียงจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพยอ้นกลบั นั่นคือหลงัจาก

ปรับโครงสร้างหน้ี ลกูหน้ีมีการผดิสัญญาและกลบัมาเป็นลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบั   บริษทั
ฯ  และบริษทัยอ่ย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ีมียอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวนเงินรวม 40,055 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ียคา้งรับ โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสร้างดงักล่าวหากคาํนวณสุทธิจากหลกัประกนัจะมีมูลค่ารวม
ประมาณ 14,829 ลา้นบาท 

1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 
สาํหรับการให้สินเช่ือท่ีมีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์

และจดัระดบัคุณภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น 
และนาํผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปใชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวไม่
วา่จะเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยจ์ะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนดไว ้โดยประเภทของหลกัประกนัท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินฝากและตัว๋
แลกเงิน หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพยน์อกตลาด อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์ อสังหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ีใน
การประเมินราคาและตีราคาหลกัประกนัแต่ละประเภท รวมทั้งกาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานการประเมินราคาและตี
ราคาท่ีมีขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจกาํหนดราคา ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าของ
หลกัประกนันั้นลดลง หรือมีการเส่ือมราคาตามอายุการใชง้าน จะตอ้งมีการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เป็น
หลกัประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง    

ท่ีผา่นมาธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยรถยนต์เป็นหลกัประกันท่ีถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได้บริษทัฯ 
สามารถดาํเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ดใ้นทนัทีเพ่ือนาํไปขายในตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถยึดรถยนต์ท่ีเป็นหลกัประกนัได ้รวมทั้งความเส่ียงจากการจาํหน่ายรถยนต์แต่ไม่
สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนกบัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ สภาพของรถท่ีไดย้ึดมา 
เป็นตน้ 
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1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นรอการขายมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชีสุทธิ

หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 11,560 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 765 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชี 

1.5 ความเส่ียงจากการคํา้ประกนัและการอาวลั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผกูพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน  เล็ตเตอร์

ออฟเครดิต การคํ้าประกนักูย้มืเงิน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบแทนลูกคา้  ใน
กรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา สาํหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้าประกนัและการอาวลั บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดดู้แลและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว ดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติั ตลอดจน
ควบคุมและติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัการกูย้มืเงินและการ
คํ้าประกนัอ่ืนๆ จาํนวน 26,752 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสินทรัพยท์ั้งหมด 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)    

ความเส่ียงด้านตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นราคา ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  และความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย มีนโยบายในการควบคุมและจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk)  
 เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา

ตราสารหน้ีและตราสารทุนทาํใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผือ่ขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงโดยใชแ้บบจาํลองของ Value-at-Risk 
(VaR Model) เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึงๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด 
นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนด Limit ต่างๆ ในการทาํธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
รับได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออก
จากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back office) ทาํหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและ
รายงานสถานะ Limit ต่างๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะสามารถบริหารความ
เส่ียงไดท้นัท่วงที บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผูค้วบคุม และติดตามความ
เส่ียงดา้นน้ี ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เคร่ืองมือดงักล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดใหมี้
การทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการทาํ Backtesting โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) กาํหนด 
นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจาํลองเหตุการณ์รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดอยา่งรุนแรงเฉียบพลนั หรือทาํการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพ่ือให้คาดการณ์ไดว้า่ความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนอยา่งไร  
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนที่มีไว้เพือ่ค้าและเผือ่ขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จําแนกตามประเภทเงินลงทุน  
เป็นดงันี ้
          (หน่วย: ล้านบาท) 

 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการลงทุนเพ่ิมในตราสารหน้ี ทาํให้มูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับเพ่ิมข้ึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ค่าความเส่ียงดา้นราคาโดยรวมของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  (Interest Rate Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของ

รายการสินทรัพย ์หน้ีสินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items)   ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุน ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินงานภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีมี
ประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพนัธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสําหรับการดาํเนินงาน และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเหล่ือมลํ้าระหวา่งระยะเวลาของการปรับอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ใน
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และภาระ ผกูพนัในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซ่ึงจะมีการวดัความเส่ียงเป็นประจาํทุก
เดือน  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได ้จึงไดจ้ดัใหมี้การ
กาํหนดระดบัเพดานความเส่ียง และระดบัสัญญาณเตือนภยัท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์
หน้ีสินและภาระผกูพนั รวมทั้งการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตามแผน

 มูลค่ายติุธรรม  
2554 2553 

เงนิลงทุน   

         เงินลงทุนเพ่ือคา้   

                      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 10,855 325 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,758 31 

                       ตราสารหน้ีต่างประเทศ 637 3,023 

                       ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 45 87 

         เงินลงทุนเผือ่ขาย   

                      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 41,103 52,604 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 18,553 10,017 

                       ตราสารหน้ีต่างประเทศ 25,425 12,920 

  8,553 9,137 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 109,929 88,144 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 2-8 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 วเิคราะห์ตามระยะเวลาทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้
ตามสัญญาของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงันี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด 

เม่ือทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสด - - - - - 16,006 16,006 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 23,022 29,523 2,655 - - 8,146 63,346 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 1,536 1,536 

เงินลงทุน 1,658 16,909 46,452 57,902 16,781 13,964 153,666 

เงินใหสิ้นเช่ือ 318,909 22,242 15,442 212,310 68,113 248 637,264 

ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 25 25 

ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
    และตราสารอนุพนัธ์ 

- - - - - 858 858 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินฝาก 174,462 169,398 77,913 8,404 - 5,688 435,865 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20,878 32,220 5,379 217 - 1,457 60,151 

หน้ีสินจ่ายเม่ือทวงถาม - - - - - 2,131 2,131 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 2,886 2,886 

เงินกูย้มื 999 133,517 99,416 28,700 21 - 262,653 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 306 306 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
               และตราสารอนุพนัธ์ 

- - - - - 851 851 

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

2.3  ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการทาํธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย ์หรือหน้ีสินใน
สกุลเงินต่างประเทศ  แบ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ  (Transaction Risk) และความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าจากสกลุเงินต่างประเทศเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน  (Translation Risk) 
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ทั้งน้ีส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการให้บริการของธนาคาร 
ธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  โดยธนาคารธนชาตมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย (ALCO)  
เป็นผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างและอายคุรบกาํหนด
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกาํหนดระดบัเพดาน
ความเส่ียงเพ่ือควบคุมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน อย่างไรก็ดี เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ธนาคารธนชาตมีนโยบายท่ีจะปิดความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน  เช่น สัญญา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้ เป็นตน้    

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในระดบัตํ่า  
เน่ืองจากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)    

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่สามารถชาํระหน้ีสินและภาระ
ผกูพนัเม่ือถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือ
สามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกว่าระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในปัจจุบนัและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเส่ียงจะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสดและ
ฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อาจมีความตอ้งการเงินทุนแตกต่างกนัเพ่ือรองรับการครบ
กาํหนดของเงินกูย้ืม การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลง หรือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์โดยใชเ้คร่ืองมือทั้งท่ีเป็นแบบจาํลอง
วิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใชส้ถานการณ์
จาํลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะยงัคงมีสภาพ
คล่องท่ีเพียงพอหรือไม่ภายใตก้ระแสเงินสดท่ีข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของลูกคา้ในการต่ออายุสัญญาเม่ือครบกาํหนด
นอกจากน้ี ยงัไดป้ระมาณการความตอ้งการสภาพคล่องภายใตส้มมติฐานท่ีแตกต่างกนัตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์
ไม่ปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยเองและเกิดกบัระบบสถาบนัการเงิน   

ขณะเดียวกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวร้องรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะ
มีการทบทวนเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะ
จดัใหมี้การประชุมเพ่ือติดตามสถานะและบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจาํทุกสัปดาห์  
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โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจําแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของ
แหล่งเงนิทุน เป็นดงันี ้

เงนิทุนจําแนกตามประเภทของแหล่งเงนิทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2554 ร้อยละ 2553 ร้อยละ 

เงินกูย้มืและเงินรับฝาก     

    จากประชาชน 435,865 57.45 532,382 70.27 

    จากสถาบนัการเงิน 50,852 6.70 33,251 4.39 

    9,299 1.23 7,294 0.96 จากต่างประเทศ 

219,166 28.89 139,534 18.42 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

43,487 5.73 44,949 5.93 หุน้กู ้

กองทุนอนุรักษพ์ลงังาน - - 234 0.03 

 758,669 100.00 757,644 100.00 

 
เงนิทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงนิทุน 

 

 2554 2553 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

701,108 92.41 681,949 90.01 ไม่เกิน 1 ปี 

เกิน 1 ปี 57,561 7.59 75,695 9.99 

 758,669 100.00 757,644 100.00 

  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากและเงินกูย้ืมรวม 758,669 ลา้นบาท  โดยแหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี  อนัเป็นลกัษณะ
โครงสร้างการทาํธุรกิจเป็นปกติการคา้ของสถาบนัการเงิน  อยา่งไรก็ดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การออกผลิตภณัฑต์ัว๋
แลกเงิน และหุน้กู ้เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินในกบัลกูคา้ 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญา เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
รายการ 

วนัท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด 16,006 - - - 16,006 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,399 54,827 120 - 63,346 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,536 - - 1,536 

เงินลงทุน 1,646 69,596 68,951 13,473 153,666 

เงินใหสิ้นเช่ือ 49,578 193,203 394,483 - 637,264 

ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 25 - - 25 

ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - 858 - - 858 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ      

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

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 21,081 35,306 3,764 - 60,151 

หน้ีสินจ่ายเม่ือทวงถาม 2,131 - - - 2,131 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 2,886 - - 2,886 

เงินกูย้มื 999 217,446 40,714 3,494 262,653 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 306 - - 306 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - 851 - - 851 

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

รายการนอกงบดุล      

การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับอาวลัตัว๋เงิน 1 1,572 43 - 1,616 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 624 481 - - 1,105 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 86 2,540 - - 2,626 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 41,733 6,138 2,080 3 49,954 

รวมรายการนอกงบดุล 42,444 10,731 2,123 3 55,301 
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4.      ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร

หรือขาดการควบคุมท่ีดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผล
กระทบต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย เช่น 
ความเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องหรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บจาก
การตกลงกนันอกชั้นศาล เป็นตน้ ซ่ึงความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอ่ืนโดยเฉพาะความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) และดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการ
ป้องกนัและติดตามดูแลความเส่ียงประเภทน้ี และเน่ืองจากการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคญัในการควบคุมและ
ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดี อนัไดแ้ก่ 

การจดัโครงสร้างองคก์ร บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของแต่ละ
ตาํแหน่งงานใหมี้การสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานท่ีทาํ
ธุรกรรม (Front Office) ออกจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและติดตามความเส่ียง (Middle Office) ซ่ึงไดแ้ก่ 
หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) กบัหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office)   

- 

- การจดัใหมี้หน่วยงานสนบัสนุนการทาํธุรกรรม เช่น หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หน่วยงาน
กฎหมาย หน่วยงานประเมินราคา ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ เพ่ือลดความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

- การจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทุกประเภทและคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน 
ตลอดจนระเบียบอาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานภายในองคก์รใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด 

- การจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือควบคุม ติดตาม และประเมิน
ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องใหรั้ดกมุและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

- การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ใน
การรองรับการขยายตวัของธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ลกูคา้ทั้งดา้นเทคโนโลยแีละดา้นขอ้มูล 
โดยเฉพาะการป้องกนัความเสียหายจากการลกัลอบเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

- การจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ประกอบดว้ยแผนฉุกเฉิน แผน
ระบบสาํรอง และแผนการฟ้ืนฟกูารดาํเนินงาน เพ่ือควบคุมไม่ใหก้ารดาํเนินธุรกิจหยดุชะงกั รวมทั้งจดัใหมี้
การซกัซอ้ม เพ่ือทดสอบความพร้อมของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริงและมี
ประสิทธิภาพ  

ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกดาํเนินการแทนในบางกลุ่มกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้
การกาํหนดนโยบาย เพ่ือบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ข้ึน โดยนโยบายดงักล่าว
นอกจากจะมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดยธปท.แลว้ ยงัเพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดว้ย 

สาํหรับการวดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบหรือ
เง่ือนไขของวิธีการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินความเส่ียงภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยเอง โดยวิธีการดงักล่าว
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 2-14 

นอกจากน้ี ในการติดตามดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะ
ช่วยใหรั้บทราบถึงความเส่ียงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที และเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในแต่
ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ถึงกระนั้นก็ดี เพ่ือให้ทราบถึง
ผลการดาํเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวโนม้ และการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลปัจจยัเส่ียง บริษทัฯ และบริษทั
ย่อยจึงจัดให้มีการจดัเก็บและรายงานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เช่น ขอ้มูล
เหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss data) ดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) จุดท่ีมีความเส่ียงสาํคญั เป็นตน้ 
เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ
เพ่ือใชป้ระกอบการกาํหนดนโยบายและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดอีกทางหน่ึง
ดว้ย 

5. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาํเนินงาน และการนาํไปปฏิบติัไม่

เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุนหรือการ
ดาํรงอยูข่องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการทาํแผนกล
ยทุธ์สาํหรับช่วงเวลา 3 ปีขา้งหนา้ และจดัใหมี้การทบทวนแผนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์ภายนอกท่ี
อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจาํปีท่ีกาํหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 
ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปรับปรุง เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั 

กฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ธปท. ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย   แต่ละคร้ัง
อาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์ และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

สาํหรับการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในปี 2554 ท่ีผา่นมา ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงมาตรการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สถาบนัการเงินมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและให้ความสําคญัต่อการคุม้ครองลูกคา้มากข้ึน จึงไม่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยมากนัก ซ่ึงตลอดมาบริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การปรับปรุงและพฒันาระบบการ
ปฏิบติังานภายในและมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ และเป็นภารกิจท่ีสาํคญัท่ีธนาคารจะตอ้ง
ดาํเนินธุรกิจใหส้อดรับกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของทางการ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจประเภท
เงินทุนและหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2517 ในช่ือ บริษทั ลีกวงม้ิง ทรัสต ์จาํกดั ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ธน
ชาติ จาํกดัในปี 2523 โดยมุ่งเนน้ธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอ่ืนๆ อยา่งครบวงจรผา่นทางบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาใน
ปี 2540 ไดแ้ยกธุรกิจหลกัทรัพยอ์อกจากบริษทัฯ ไปดาํเนินธุรกิจในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั” ตามนโยบายของ
ทางการ  และบริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน)”  

การดาํเนินการตามนโยบายสถาบันการเงนิ 1 รูปแบบ (One Presence) 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัโดยผา่นทางธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” ใหด้าํเนินการ
ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลงัโดยไดท้าํ
การโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเช่ือไปยงัธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มส่งผลให้
ธนาคารธนชาต เป็นเพียงบริษทัแห่งเดียวในกลุ่มธนชาตท่ีดาํเนินธุรกิจสถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลงัในระหวา่งปี 2549 ซ่ึงส่งผลให้ บริษทัฯ เปล่ียนสถานะจากบริษทัเงินทุนเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธนชาต (Holding Company)  พร้อมทั้งไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากเดิมเป็น 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

การจัดตั้งกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต ตามเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 

จากท่ีสถาบนัการเงินมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินมากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธปท.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม 
(Consolidated Supervision) เพ่ือเป็นการพฒันาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของ
สถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ืน่คาํขอจดัตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2549 ธปท. ไดอ้นุญาตการจดัตั้งกลุ่ม
ธุรกิจการเงินตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม โดยมี บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2550 กลุ่มธนชาตไดป้ระกาศแผนปรับโครงสร้างการถือหุน้บริษทั
ในกลุ่ม โดยใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินในกลุ่มธนชาตแทนบริษทัฯ 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยีเข้าร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มธนชาต 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) ได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตและการแข่งขันของธนาคาร 
ธนชาต และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินกบัทีมบริหารมืออาชีพของกลุ่มธนชาต จึงไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกบับริษทัฯ เพ่ือ
เขา้เป็นผูถื้อหุ้นดาํเนินธุรกิจในธนาคารธนชาต ภายใตค้วามเห็นชอบจาก ธปท. โดยในปี 2550 สโกเทียแบงกไ์ดเ้ขา้เป็น 
ผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และต่อมาในปี 2552 ไดซ้ื้อหุ้น
ธนาคารธนชาตจากบริษทัเพ่ิมเติม จนเป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 49.00 และบริษทัฯ ถือหุ้นในธนาคาร 
ธนชาต ณ ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ 50.92 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผา่นมาสโกเทียแบงกไ์ดมี้
ส่วนร่วมในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจการและการส่งผูแ้ทนท่ีมีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มาร่วมเป็นผูบ้ริหารในธนาคาร
ธนชาต ซ่ึงเสริมสร้างศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัใหก้บัธนาคารธนชาตเป็นอยา่งมาก  
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

การเข้าซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพือ่รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต 

ดว้ยกลุ่มธนชาต ไดเ้ล็งเห็นความลงตวัของการรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) “ธนาคาร
นครหลวงไทย”  ทั้ งในด้านทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางจาํหน่ายและการบริการ และการ
ผสมผสานท่ีลงตวัของสินทรัพย ์ในตน้ปี 2553 ธนาคารธนชาต จึงไดเ้ขา้ประมูลซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน “กองทุนฟ้ืนฟฯู” ในจาํนวนท่ีกองทุนฟ้ืนฟฯู ถืออยูท่ ั้งหมดและเป็นผูช้นะการ
ประมูลดงักล่าว และธนาคารธนชาตไดรั้บอนุญาตจาก ธปท.ในการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด (ร้อยละ100) ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตไดท้าํการชาํระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นธนาคารนคร
หลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟฯู ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยในจาํนวน 1,005,330,950 หุน้ หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.58 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และในกลางปีถึงปลายปี 2553 ธนาคารธนชาตไดท้าํการเสนอ
ซ้ือหุ้นทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน จนทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย
คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศให้หุ้น
ธนาคารหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 

ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารหลวงไทย ได้ร่วมกันเสนอโครงการโอนกิจการทั้ งหมดของธนาคาร 
นครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาต ซ่ึง ธปท.ได้ประกาศให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 อนัเป็นการดาํเนินการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ท่ี ธปท. ประกาศ เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างความมัน่คง และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของระบบสถาบนัการเงิน  ต่อมาในไตรมาส 2 ปี 2554 
ธนาคารธนชาตไดจ้ดัตั้งบริษทั บริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั โดยธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดเพื่อรับโอนสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยมาบริหารจดัการ หลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่ธนาคารธนชาตเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และธนาคารนครหลวงไทยได้หยุดการประกอบธุรกิจทั้ งหมด 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และทาํการเลิกบริษทัเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2554 ตามเง่ือนไขท่ี ธปท. 
กาํหนด ทั้งน้ีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเ้ปิดรับซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้น 
รายยอ่ยทุกราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยท่ีประสงคจ์ะขายหุ้น สามารถขายหุ้นไดก่้อนท่ีจะทาํการ 
เลิกบริษทั โดยมีผูถื้อหุน้จาํนวนหน่ึงไดเ้สนอขายหุน้ธนาคารนครหลวงไทยใหก้บัธนาคารธนชาต ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็น
ผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

เหตุการณ์สาํคญัในปี 2554  

• ไตรมาส 1 วนัท่ี 3 มีนาคม 2554 ธนาคารธนชาต ไดจ้ัดตั้งบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั เป็น
บริษทัลูกของธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด
ของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต “โครงการโอนและรับกิจการฯ” เพ่ือรับ
โอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทยมาบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

• วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 ธปท.ไดป้ระกาศใหค้วามเห็นชอบโครงการโอนและรับโอนกิจการฯ
ในราชกิจจานุเบกษา 

• ไตรมาส 2 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน
หุน้สามญัของ บลจ.นครหลวงไทย ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการรองรับการปรับ
โครงสร้างบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ตามแผนโครงการโอนและรับโอน
กิจการฯ 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

• วนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารธนชาตไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562 
มูลค่า 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงมีลกัษณะ เง่ือนไข วงเงิน และวนัครบกาํหนดไถ่ถอนเดียวกนักบั
หุน้กูด้อ้ยสิทธิของธนาคารนครหลวงไทย เพ่ือแลกเปล่ียนแก่ผูถื้อหุน้ดงักล่าว ตามโครงการ
โอนและรับโอนกิจการฯ 

• ไตรมาส 3 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทย ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ 
บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด  

• วนัท่ี 26 สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทย ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั ท่ีถืออยูท่ ั้งหมด 

  ทั้งน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการรองรับการปรับโครงสร้างบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนชาต ตามแผนโครงการโอนและรับโอนกิจการฯ 

• ไตรมาส 4 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
เป็นท่ีเรียบร้อยบรรลุตามแผนงานท่ีวางไว้ทุกประการ และได้รับโอนการถือหุ้นใน 
1) บริษัท  ประกันชีวิตนครหลวงไทย  จํากัด  2) บริษัท  สคิบ  เซอร์วิส  จํากัด   และ 
3) บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารนครหลวงไทยเขา้มาเป็นบริษทัใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ตามท่ีไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. โดยธนาคารนครหลวงไทยได้
หยดุประกอบกิจการตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 

• วนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาต ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั ราชธานี 
ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) “ราชธานี ลิสซ่ิง” ตามสัดส่วนท่ีไดรั้บจดัสรร และเน่ืองจากมีผูถื้อหุน้
เดิมจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนไม่ครบตามสิทธิ ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ธนาคาร 
ธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ราชธานี ลิสซ่ิง เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 48.35 เป็นร้อยละ 65.18 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

• วนัท่ี 8 ธันวาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยทาํการคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคาร
พาณิชยใ์ห้กระทรวงการคลงั และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2554 ซ่ึง
ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) โดยอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ึงบริษทัในกลุ่มธนชาต 
จดัแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจ ออกเป็น 2 กลุ่ม  1) ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจประกนั ธุรกิจลีสซ่ิง และ  2) ธุรกิจสนับสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ 
ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม ท่ีถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินครบ
วงจร โดยแยกธุรกิจและการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน และดาํเนินธุรกิจอยา่งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของช่องทางการ
ใหบ้ริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผา่นเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคาร
ธนชาต” เป็นหลกัตามแนวทางส่งเสริมของทางการท่ีกาํกบัดูแล โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษทัได ้ดงัน้ี 

บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงินธนชาต 

ก) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ไดแ้ก่ 

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธปท.” อนุญาต เช่น การเป็นนายหนา้ประกนัภยั การเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต ธุรกิจตวัแทนสนบัสนุนการจาํหน่ายหน่วย
ลงทุน 

3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์บบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และการจดั
การเงินร่วมลงทุน และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 นอกจากน้ี บริษทัยงัดาํเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสนับสนุนธุรกิจหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกิจตวัแทน
สนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งธนาคารธนชาต (ถือหุ้นใน
อตัราร้อยละ 75) กบัธนาคารออมสิน (ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุนส่วน
บุคคลและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงถือวา่เป็นบริษทัท่ีให้บริการคาํแนะนาํไดอ้ยา่ง
ครบวงจร 

5. บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั  
การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

6. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของลกูคา้ ไดแ้ก่ การประกนัสามญัรายบุคคล และการประกนักลุ่ม 

7. บริษัท ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จํากดั ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ใหบ้ริการรับประกนัชีวิตรายบุคคล 
ประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัในการออมเงิน ให้ความคุม้ครองในชีวิตและสุขภาพสาํหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั และ
องคก์รทัว่ไป โดยมีผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัต่างจากบริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 

8. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จํากดั ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภท โดยใหบ้ริการลกูคา้เฉพาะกลุ่ม 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

9. บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์โดยมีความเช่ียวชาญ
พิเศษในสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์ฉพาะกลุ่ม เช่น รถบรรทุก รถขนส่งผูโ้ดยสาร รถอุปกรณ์หนกั รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับ
ซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตมาบริหาร 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ โดยการรับซ้ือ
หรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินมาบริหาร 

12. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ เพ่ือรับโอน
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาตมาบริหาร 

ข) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ 

1. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากดั ใหบ้ริการงานท่ีปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา  
งานฟ้องคดีและบงัคบัคดี และงานประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัประกนั (ในระหวา่งปี 2553 ไดโ้อนงานกลบัมายงัธนาคาร 
ธนชาตและอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชีบริษทัดงักล่าว) 

2. บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

3. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัใน
กลุ่มธนชาต 

4. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั ให้บริการติดตามลูกคา้เช่าซ้ือของกลุ่มธนชาต ใหมี้การจดัทาํประกนัภยั
รถยนตก์บับริษทัประกนัภยัต่าง ๆ รวมถึงการเป็นนายหนา้สาํหรับประกนัภยัรถยนตใ์หก้บับริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 

5. บริษัท สคบิ เซอร์วสิ จํากดั ประกอบธุรกิจดา้นงานบริการต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่มธนชาต อาทิ บริการ
ทาํความสะอาด รักษาความปลอดภยั รับ-ส่งเอกสาร ใหเ้ช่ารถ เป็นตน้ 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

หมายเหตุ 1. ร้อยละการถือหุน้แสดงนบัรวมการถือหุน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การชาํระบญัชี 
าคารแห่งโนวาสโกเทียถือหุน้

นโยบายก นชาต 

2. บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั อยูร่ะหวา่ง
3. Scotia Netherlands Holding B.V. รับโอนหุน้สามญัธนาคารธนชาตท่ีธน

ทั้งหมด เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 

ารแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มธ



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีถือหุ้นบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบัท่ีมีอาํนาจ
ควบค

ชาตจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจาํทุกปี และ 
จดัให้บริษ

่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพ่ือร่วมกาํหนด
นโยบายแ

นุนท่ีแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาตตอ้งใชบ้ริการไว ้ณ บริษทัใดบริษทัหน่ึง แลว้ให้บริการ 
แก่บริษทัใ

ารควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
อยา่งเหมา

จสอบการปฏิบติังานของบริษทั 
ในกลุ่มธน

ีคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งมีอิสระ

ุมกิจการ (มากกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้) โดยมีแนวทางบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ดงัน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และธนาคารธน
ทัลูกทุกบริษทัจดัทาํแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3-5 ปี เสนอให้บริษทัแม่พิจารณาวา่ มีแนวทางดาํเนิน

ธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักในการดาํเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจและ
งบประมาณเป็นประจาํ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 

การดูแลการประกอบธุรกจิบริษัทลูก 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส
ละทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัลูกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และจดัให้

กรรมการผูจ้ ัดการบริษทัลูกรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต และคณะกรรมการบริษทัฯ 

การรวมศูนย์งานสนับสนุน 

เป็นการรวมงานสนบัส
นกลุ่มธนชาตทั้งหมด เพ่ือเป็นการจดัการให้มีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นความเช่ียวชาญ

ของพนกังานผูป้ฏิบติังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยดัในเร่ืองอตัราพนกังาน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้
การรวมศูนยง์านสนบัสนุนในกลุ่มธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพฒันาระบบงานและระเบียบ
คาํสั่ง งานตรวจสอบภายใน งานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั งานปฏิบติัการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 
งานธุรการและจดัซ้ือทรัพยสิ์น งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายยอ่ยและงานตวัแทนเรียกเกบ็หน้ี 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกาํกบัดูแลกจิการบริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตให้ความสาํคญัดา้นการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิ่ง โดยยึดหลกัการให้มีก
ะสม โดยกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบติังาน รวมถึงแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยา่งเหมาะสม (Check & Balance) 
และจดัให้มีประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมธุรกิจท่ีดาํเนินการและการปฏิบติัท่ีสําคญั 
เปิดเผยใหพ้นกังานทุกคนสามารถศึกษาทาํความเขา้ใจไดต้ลอดเวลา โดยมีหน่วยงานกลางท่ีธนาคารธนชาตเป็นหน่วยงานใน
การพิจารณาจดัทาํและเสนอประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัของทุกบริษทัในกลุ่มธนชาต 

ดา้นการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเป็นทีมงานท่ีทาํการตรว
ชาตทุกบริษทั ให้มีการปฏิบติังานถูกตอ้งตามระเบียบ ระบบงานท่ีกาํหนด การตรวจสอบความผิดพลาดบกพร่อง 

ในการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัจัดให้มีหน่วยงานกาํกับ
กฎระเบียบ (Compliance) เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คาํสั่งท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการ
ปฏิบติังานของธุรกิจท่ีกลุ่มดาํเนินการอยู ่เผยแพร่ให้พนกังานทาํความเขา้ใจ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาต มี
การประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถกูตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการประกาศกาํหนด 

การกาํกบัดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต ม



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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จากฝ่ายจดั

ะกรรมการชุดยอ่ย โดยจดัโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการอิสระกบั
กรรมการ

ดาํเนินธุรกิจ 
รวมถ ี่ยงตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานทางการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การของแต่ละบริษทั เพ่ือให้แต่ละบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิผล รวมถึง
สอบทานใหมี้รายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง 

ในส่วนของการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัแม่และบริษทัในกลุ่มให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแล
กิจการ ทั้งในระดบัคณะกรรมการ และคณ

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีทางการประกาศกาํหนด 
นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในกลุ่ม
ธนชาตถือปฏิบติั โดยยดึหลกัความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และไม่ทาํการท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีระบบการดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาต มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการ
ึงการจดัใหมี้การจดัการความเส

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีสําคญั ๆ ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีอาจตอ้งการการ
สนบัสนุนทางการเงินหรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรง ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
จดัทาํตามแนวทางท่ี ธปท. กาํหนด 
 
  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย     

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสําคญัจากงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 – 2554   มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 2554   ปี 2553 

จํานวน ร้อยละ จํานวน   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,237  3.97  1,057  2.28  

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 86  0.15  90  0.19  

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,143  7.35  3,666  7.90  

เงินใหสิ้นเช่ือ 20,942  37.17  14,952  32.21  

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 17,011  30.19  15,262  32.87  

รวมรายได้ดอกเบีย้ 44,419  78.83  35,027  75.45  

รายได้ทืม่ใิช่ดอกเบีย้         

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,873 6.87  3,402 7.33 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 891  1.58  571  1.23  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,139  2.02  523  1.13  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 258  0.46  369  0.79  

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 47  0.08  663  1.43  

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ-สุทธิ 2,127  3.78  2,351  5.06  

รายไดเ้งินปันผล 755  1.34  492  1.06  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,841 5.04 3,029 6.52 

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 11,931  21.17  11,400  24.55  

รวมรายได้ 56,350  100.00  46,427  100.00  

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ต่อ) 
       (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ปี 2552 

จํานวน   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล     
เงินใหสิ้นเช่ือ 4,146 13.00 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,064 3.34 
การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 15,241 47.79  
เงินลงทุน 1,661 5.21  

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 22,112 69.34  

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 885 2.77  
กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 2,722 8.54  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 257 0.81  
ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,189 6.87 
กาํไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 148 0.46  
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 312 0.98  
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 326 1.02 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 1,932 6.06  
รายไดอ่ื้น 1,006 3.15  

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้  9,777 30.66  

รวมรายได้ 31,889 100.00  

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 3-10



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ  

นโยบายและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มธนชาต 

ในปี 2554 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดทิศทางดา้นกลยทุธ์ (Strategic Direction) เพ่ือกา้วสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ครบวงจร (Fully Integrated Financial Services Group) ท่ีสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางการเงินใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหก้ลุ่มธนชาตสามารถบรรลุทิศทางกลยทุธ์ 
ท่ีไดต้ั้งไว ้กลุ่มธนชาตจึงไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของการใหบ้ริการทางการเงินครบวงจร ดงัน้ี “การเป็นกลุ่ม

ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพือ่ที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือและความเป็นอันหน่ึง 

อันเดยีวกนัของทุกหน่วยงาน” 

โดยวิสัยทศัน์ดงักล่าว ไดถู้กสร้างข้ึนจาก 3 แนวคิดหลกั คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการเงินครบวงจร 
(Universal Banking) และการยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ในแต่ละกลุ่ม (Customer Centric) ตลอดจนการร่วมมือและร่วมใจกนัของทุกหน่วยงานเพ่ือส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศใหก้บั
ลกูคา้ (Synergy) 

นอกจากน้ี ความพยายามและความสาํเร็จภายใต ้3 แนวคิดหลกัน้ี ไม่เพียงแต่ทาํให้กลุ่มธนชาตเป็นสถาบนัการเงิน 
ครบวงจรท่ีประสบความสําเร็จในการแข่งขนั แต่ยงัเป็นพลงัสําคญัในการท่ีจะทาํให้กลุ่มธนชาตเป็นธนาคารชั้นนาํของ
ประเทศไดใ้นอีก 3 ถึง 5 ปีขา้งหนา้ 

จากเป้าหมายของการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจร กลุ่มธนชาตมีเป้าหมายท่ีจะเป็น 1 ใน 5 ของธนาคาร
พาณิชยช์ั้นนาํของประเทศ หลงัการรวมกิจการส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีขนาดสินทรัพยท่ี์เหมาะสมต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ 
สามารถกระจายความเส่ียงขยายสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกแก่ลูกคา้ นอกจากน้ี กลุ่ม
ธนชาตยงัไดใ้ชค้วามเช่ียวชาญของสโกเทียแบงกใ์นการนาํระบบงานดา้น Customer Experience Management, Sale and 
Service Model ซ่ึงทาํให้กลุ่มธนชาตสามารถท่ีจะส่งมอบประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าดว้ยการนาํเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ
ตอบสนองทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้อยา่งครบวงจร และเป็นการสร้างผลการดาํเนินงานทางการเงินในระดบั
เทียบเท่ากบัค่าเฉล่ียของธุรกิจอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัเพ่ิมการใหค้วามสาํคญักบัการกระจาย
แหล่งท่ีมาของรายไดใ้หมี้ความสมดุลระหวา่งรายไดจ้ากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Income) และรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee-
based Income) โดยการสนับสนุนธุรกรรมค่าธรรมเนียมของธนาคารธนชาตและการ Cross-selling ซ่ึงเป้าหมายของ
ความสําเร็จดงักล่าวไดท้าํการส่ือสารต่อพนักงานทั้งองค์กร ในปี 2554 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดความมุ่งมัน่ทางกลยุทธ์ 
(Strategic Intents) 6 ประการ ดงัน้ี 

1. เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ลูกค้าของเรามีประสบการณ์ท่ีเหนือกว่า ด้วยการนําเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ
ตอบสนองทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ (We intend to provide our customer with a superior experience by 
offering the best service and a total financial solution to their unique needs) 

2. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะครองความเป็นผูน้าํตลาดเช่าซ้ือรถยนต ์ (We intend to be the dominant market leader 
for Hire Purchase Business) 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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3. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายส่วนครองตลาดสินเช่ือบา้นให้ข้ึนเป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมธนาคาร
พาณิชย ์ (We intend to aggressively grow the housing loan portfolio to be the top-three in market share of Commercial 
Banking Industry) 

4. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ใหสู้งกวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 
(We intend to grow the loan portfolio (corporate and SME) higher than industry average) 

5. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มสัดส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมให้เทียบเท่ากบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม (We intend to 
increase the fee-based income proportion to be on par with industrial average) 

6. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัการใหบ้ริการและเพ่ิมประสิทธิผลของงานสนบัสนุน โดยการบริหารค่าใชจ่้าย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (We intend to enhance our service and support productivity with cost effectiveness) 

ความมุ่งมัน่ทางกลยทุธ์ (Strategic Intents) ไดถ้กูส่ือสารสู่พนกังานทุกระดบัเพ่ือใหพ้นกังานทุกคน ทุกหน่วยธุรกิจ  
มีความมุ่งมัน่เดียวกนัและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายทางกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาตท่ีไดว้างไว ้ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคลอ้งทางกลยุทธ์และช่วยให้กลยุทธ์องคก์รสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถวดัผลไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ กลุ่มธนชาตจึงไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการ CEO’s Six-point Agenda ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการช่วยใหเ้ป้าหมาย 
ท่ีวางไวป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพและเป็นระบบ 
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ธนาคารธนชาต ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน และประกาศ ธปท.  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั การเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต รวมถึงธุรกิจตวัแทนสนบัสนุนการจาํหน่าย
หน่วยลงทุนและธุรกิจหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นหน่วยลงทุน การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล การคา้และ 
จดัจาํหน่ายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี การใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์และการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทองคาํ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 676 สาขา (ไม่รวมสํานกัตน้สน ซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่) 
สาํนกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร มีจาํนวน 79 แห่ง แบ่งเป็นสาํนกังานแลกเปล่ียนเงินภายในท่ีทาํการสาขา 
หรือ Booth in Branch จาํนวน 35 แห่ง และสาํนกังานแลกเปล่ียนเงินภายนอกท่ีทาํการสาขา หรือ Stand Alone จาํนวน 43 แห่ง 
และสาํนกังานแลกเปล่ียนเงินเคล่ือนท่ี หรือรถ Mobile จาํนวน 1 แห่ง หรือ 1 คนั เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั (Automatic Teller 
Machine: ATM) จาํนวนกวา่ 2,100 เคร่ือง เคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั (Cash Deposit Machine) จาํนวนกวา่ 60 เคร่ือง และ 
เคร่ืองบนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั (Passbook Update Machine) จาํนวนกวา่ 130 เคร่ือง 

 กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  ธนาคารธนชาตไดด้าํเนินการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
ของลกูคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีผลิตภณัฑ ์4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 

ผลติภัณฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลุ่มที ่1 
บริการด้านเงินฝาก 

ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้า  ทั้ ง
ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แบ่ง
บริการดา้นเงินฝากออกเป็น 4 ประเภท คือ เงิน
ฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit) เงินฝากประจาํ 
(Fixed Deposit) เงินฝากกระแสรายวนั (Current 
Deposit) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Currency Deposit) 

ในปี 2554 ธนาคารธนชาตและธนาคาร
นครหลวงไทยมีกําหนดการรวมกิจการ 
ให้แล้วเสร็จในวันท่ี  1 ตุลาคม  2554 โดย
จะตอ้งรวมฐานขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลเงินฝาก
เข้า เ ป็นระบบเดียวกัน  เ พ่ือ ท่ีจะสามารถ
ให้บริการลูกค้าของทั้ ง 2 ธนาคาร ได้อย่าง
สมบูรณ์หลังรวมกิจการ ดังนั้ น ทรัพยากร
ทั้ งหมดจึงถูกนําไปใช้ เ พ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศและระบบงานต่าง  ๆ  เ พ่ือให้
สามารถดํา เ นินการรวมกิจการได้เส ร็จ
สมบูรณ์ทันตามกําหนด  ธนาคารจึงไม่ได ้
มีการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมากนัก 
ประกอบกบัสถานการณ์ดอกเบ้ียท่ีเป็นทิศทาง
ขาข้ึน ทาํใหธ้นาคารปรับกลยทุธ์โดย 
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1. เน้นการขยายฐานลูกค้าขนาดกลาง
และขนาดยอ่มเพิ่มมากข้ึน 

2. ขยายฐานลูกค้าเงินฝากออมทรัพย ์
และกระแสรายวนั โดยออกผลิตภณัฑเ์งินฝาก
ออมทรัพยใ์หม่ คือ เงินฝาก “ออมทรัพยธุ์รกิจ
เพ่ิมค่า” ท่ีสามารถครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ 
ไดก้วา้งขวางข้ึน 

ผลสํา เ ร็จในการรวมกิจการส่งผลให้
ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าเ งินฝาก 
ทั้งของธนาคารนครหลวงไทยเดิม และลูกคา้
ธนาคารธนชาตกว่า 3 ลา้นราย ผา่นสาขา 676 
สาขาทัว่ประเทศได ้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ 

กลุ่มที ่2  
บริการด้านเงินให้สินเช่ือ 

1. สินเช่ือบุคคล ไดแ้ก่ บริการสินเช่ือเพื่อที่

อยู่ อาศัย ภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ ธนชาต Home 

Loan บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ ภายใต ้
ช่ือผลิตภณัฑ์ เคหะทวีสุข (Home Cash) และ
เคหะเพ่ิมค่า (Mortgage Cash) บริการสินเช่ือเพือ่

การศึกษา ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“Scholar Loan” 

บริการสินเช่ือสารพัดนึก เป็นวงเงินกู้เพ่ิมแก่
ลูกค้าเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารธนชาตท่ีมี
ประวัติการผ่อนชําระดี  บริการบัตรเครดิต 
นําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่  “บัตรเครดิตธนชาต 
ไดร์ฟวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด” โดยเน้นการบริการ
ให้แ ก่ก ลุ่มลูกค้า เ ช่ า ซ้ื อ ท่ี มีประวัติ ดี  และ 
กลุ่มลกูคา้เงินฝาก 

ธนาคารธนชาต มุ่ง เน้นความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการและนาํเสนอบริการ 
ท่ีครบวงจร  ครอบคลุมทุกความต้องการ 
ของลูกค้า  รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาด 
ตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนั โดยมี
สายงาน Retail Banking เป็นหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เง่ือนไข 
ต ล อ ด จน อัต ร า ด อ ก เ บ้ี ย  โ ด ย มี ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี ลูกค้า 
ท่ีต้องการซ้ือบ้าน  ลูกค้าท่ีต้องการสินเช่ือ 
เพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลโดยใช้บ้าน 
เ ป็นหลักประกัน  ลูกค้าเ ช่า ซ้ือท่ี มีประวัติ 
การผ่อนชาํระดี และลูกคา้ท่ีตอ้งการสินเช่ือ
เพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี ธนาคาร
ธนชาตจดัให้มีช่องทางการให้บริการสินเช่ือ
บุคคล โดยเจ้าหน้าท่ีทีมขายลูกค้าผูบ้ริโภค 
ดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย 
ท่ีกาํหนดในแผนธุรกิจ และเครือข่ายสาขา 
เป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์สินเช่ือบุคคล
หรือผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ แก่ลกูคา้ 

 2. สินเ ช่ือ เพื่อ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์ 
บริการสินเช่ือเพ่ือผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรถยนต์
ท่ีมีความตอ้งการวงเงินกู ้ ประเภทวงเงินกู ้

มุ่ ง เ น้ น บ ริ ก า ร ด้ า น สิ น เ ช่ื อ ใ ห้ กั บ 
กลุ่มผู ้ประกอบการท่ีเ ก่ียวข้องกับรถยนต ์ 
โดยกาํหนดแผนงานร่วมกนัระหว่างทีมงาน
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละทีมการตลาด เลือกกลุ่ม
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ผลติภัณฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 

ระยะสั้ น เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ 
เสริมสภาพคล่องในกิจการ และวงเงินกูร้ะยะยาว
เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ หรือลดต้นทุน 
ทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดา้น
อ่ืน ๆ เช่น คํ้าประกนั/อาวลั และวงเงินสินเช่ือ
เพ่ือธุรกิจการคา้ต่างประเทศ เป็นตน้ 

ลูกคา้เป้าหมายท่ีธนาคารธนชาตมีฐานขอ้มูล 
และความไดเ้ปรียบดา้นความสัมพนัธ์ในกลุ่ม
ผู ้ประกอบการประ เภทต่าง  ๆ  ส่ ง เส ริม
คว ามสั มพัน ธ์ ท่ี ดี กับลู กค้า โดยบ ริ ก า ร 
ให้คาํปรึกษาการวางแผนธุรกิจและการเงิน 
กบัลูกคา้ควบคู่กนัไป เพ่ือเป็นการรักษา 
ฐานลูกคา้เดิม พฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีรวม
บริการทางการเงินอ่ืน ๆ ให้ลูกคา้ไดรั้บวงเงิน
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ
และโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมกับ 
การดาํเนินธุรกิจ กระจายอาํนาจในการอนุมติั 
โดยใชแ้บบพิจารณาเครดิต (Credit Scoring) 
เป็นเคร่ืองมือในการกลัน่กรองและพิจารณา
อนุมติัสําหรับสินเช่ือท่ีเป็นผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
มาตรฐาน ทั้งน้ี มีช่องทางการใหบ้ริการในเขต
ก รุ ง เ ทพมห านค ร  ป ริ มณฑล  แ ละ ใน
ต่างจงัหวดั 

 3. สินเช่ือธุรกิจ ในปี 2554 ธนาคาร 
ธนชาตแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ ออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่  คือ  ลูกค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 
(ยอดขายมากกว่า  600 ล้านบาทต่อปี)  และ 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ยอดขายนอ้ยกวา่ 600 ลา้นบาทต่อปี) 

ใน ปี  2 5 5 4  ธนาค ารธนชาต มุ่ ง เน้น 
การรักษาฐานลูกคา้เดิมสําหรับลูกคา้ SMEs 
โดยการออกผลิตภณัฑ์สําหรับลูกคา้เดิมท่ีมี
ประวติัการชําระหน้ีท่ีดี และออกมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าท่ีประสบอุทกภัย  สําหรับ
ลูกคา้สินเช่ือธุรกิจเนน้การใหสิ้นเช่ือท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั นอกจากน้ี 
ยงัมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน
เพ่ือให้มีความกระชับ และคล่องตัวมากข้ึน 
โดยท่ียงัตอ้งมีการควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียงท่ีดี 

 4. สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์  โดยผลิตภัณฑ ์
ท่ีให้บริการในปัจจุบนั คือ สินเช่ือเช่าซ้ือ 
รถยนตใ์หม่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง และ
สินเช่ือ Sale and Lease Back ในช่ือผลิตภณัฑ ์
“สินเช่ือรถแลกเงิน” ซ่ึงเป็นสินเช่ือท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเงินสด โดยมี
จุดขายจากยอดเงินอนุมติัท่ีสูงกว่าสินเช่ือเงินสด
ส่วนบุคคลและอัตราดอกเบ้ียตํ่ ากว่า รวมทั้ ง

ธนาคารธนชาตมุ่ ง เน้นการให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วประเทศ ทั้ งผ่านตวัแทน
จาํหน่ายรถยนต์และสาขาธนาคาร โดยมี
นโยบายการกาํหนดราคาซ่ึงคาํนึงถึงปัจจัย
ภายนอก เช่น การแข่งขนัในตลาด และปัจจยั
ภายใน เช่น ตน้ทุนทางการเงิน และความเส่ียง
จากการให้สินเช่ือ อีกทั้ง ยงัมุ่งเน้นการทาํ
กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทน
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ระยะเวลาการผ่อนชาํระนานกว่าสินเช่ือบุคคล
ทัว่ไป ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกระยะเวลาและ
ค่างวดท่ีสอดคลอ้งกันกับความสามารถในการ
ผอ่นชาํระ 

จําหน่ายรถยนต์ในแต่ละพ้ืนท่ี  เ พ่ือเสนอ
เ ง่ื อนไข เ ช่ า ซ้ื อ ท่ี ตรง ต่อความต้อ งการ 
ของตัวแทนจําหน่ายรถยนต์และผู ้บริโภค 
ในพ้ืนท่ีมากข้ึน  นอกจากการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในระดับตัวแทนจําหน่าย
รถยนต์ ธนาคารธนชาตยงัมีนโยบายส่งเสริม
ความสัมพันธ์และการทํากิจกรรมส่งเสริม 
การขายในระดบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตด์ว้ย เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเช่าซ้ือ
รถยนตแ์ละส่งเสริมภาพลกัษณ์ความเป็นผูน้าํ
ด้านเ ช่า ซ้ือรถยนต์  ในด้านของช่องทาง 
การจําหน่าย ธนาคารธนชาตได้ให้บริการ
สินเช่ือรถแลกเงินผ่านช่องทางสาขาของ
ธนาคาร เพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้มากข้ึน 

 5. สินเช่ือเพื่อการค้าต่างประเทศ เป็นการ
ให้บริการครบวงจรในดา้นการคา้ต่างประเทศ 
เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือนาํเขา้สินคา้ 
(Import L/C issuance) และการให้สินเช่ือ 
เพ่ือการนาํเขา้แบบทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) 
การ เ ป็นตัวแทนในการชําระ เ งินค่ า สินค้า  
ตามเอกสารเรียกเก็บ D/P, D/A ให้แก่ผูข้าย 
ในต่างประเทศ การให้สินเช่ือเพ่ือการส่งออก
แบบแพคก้ิงเครดิต (Packing Credit) การรับซ้ือและ
ซ้ือลดเอกสารส่งออก (Export Bill Purchased / 
Discounted) การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร
ส่งออก (Export Bill for Collection) การออก
หนังสือคํ้ าประกันในประเทศและต่างประเทศ 
(Letter of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการ 
เงินโอนไปต่างประเทศ และการบริการรับเงินโอน
จากต่างประเทศ 

การบริการท่ีถกูตอ้งแม่นยาํ สะดวกรวดเร็ว 
อตัราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม ถือเป็น 
ตวัแปรสําคญัในการส่งเสริมให้ลูกค้ามาใช้
บริการดา้นธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ โดย
ธนาคารธนชาตคาํนึงถึงการตอบสนองความ
ตอ้งการและการส่งเสริมการทาํธุรกรรมของ
ลูกคา้ในภาพรวม ธนาคารธนชาตมีเป้าหมาย
การขยายฐานลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
และท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธนาคารธนชาตไดส้นบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือ
การนาํเขา้ สินเช่ือเพื่อการส่งออก สินเช่ือเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่
ลูกค้ารวมทั้ งให้คาํแนะนําเก่ียวกับเอกสาร
การคา้ต่างประเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้ง ได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้า
ต่างประเทศให้มีความหลากหลาย และตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมี
ครอบคลุมอยู่ในทุกทวีปเพ่ือการให้บริการ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกคา้มีความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์และการบ ริการจาก
ธนาคารธนชาต 
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 6. บริการสินเช่ือบุคคล การให้บริการ 
ดา้นสินเช่ือบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนัประเภท
สินเช่ืออเนกประสงคท่ี์ไม่ระบุวตัถุประสงคแ์ละ
ระบุวัตถุประสงค์ เพ่ือเข้าถึงและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายและ
ครอบคลุมทุกความตอ้งการ ตามเง่ือนไขสินเช่ือ
ท่ีกาํหนด ภายใต้ช่ือผลติภัณฑ์ ดงัน้ี 

 - สินเช่ือส่วนบุคคล T-Loan ใหบ้ริการ
สินเช่ืออเนกประสงค์ สําหรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
โ ด ย ลู ก ค้ า ทํ า ก า ร ผ่ อ น ชํ า ร ะ ร า ย เ ดื อ น 
โดยเท่า ๆ กนัทุกเดือนตามกาํหนดระยะเวลา 

 - สินเช่ือสารพดันึก ลกัษณะเป็นสินเช่ือ
อเนกประสงคว์งเงินกูเ้พ่ิมเติมให้แก่ลูกคา้เช่าซ้ือ
ร ถ ยนต์ ข อ ง ธน า ค า ร ธนช า ต ท่ี มี ป ร ะ วั ติ 
การผอ่นชาํระดี 

 - สินเช่ือสําหรับพนักงานในโครงการ
พเิศษ ลกัษณะสินเช่ือใหบ้ริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้
ของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการกับทางธนาคาร 
ธนชาต 

 - สินเช่ือเพือ่การศึกษา (Scholar Loan) 
ลักษณะสินเ ช่ือ ท่ีระบุวัตถุประสงค์ชัด เจน 
เพ่ือชาํระค่าเล่าเรียน หรือค่าใชจ่้ายในการศึกษา
ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 

 - สินเช่ือบําเหน็จคํา้ประกนั เป็นสินเช่ือ
อเนกประสงค์โครงการพิเศษสําหรับกลุ่มลูกคา้
ขา้ราชการผูรั้บบาํนาญรายเดือนผ่านกรมบญัชี 
กลาง 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเช่ือรายย่อยท่ีไม่มี
หลกัประกนั (Unsecured Lending Product) 
ให้ความสาํคญัในการเขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้เป้าหมาย เป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดกล
ยุทธ์ทางการแข่งขัน  ทั้ งในด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์การนาํเสนอแคมเปญทางการตลาด 
ช่องทางการบริการ  และวิธีการให้บริการ 
ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีผลิตภณัฑ ์
ท่ีหลากหลาย โดยให้ลูกคา้เลือกไดต้ามความ
เหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Stage) และ
วิธีการดาํเนินชีวิต (Life Style) โดยเน้น 
การส่ือสารท่ีเข้าใจได้ง่าย  สามารถใช้ได ้
ตามเง่ือนไขจริงไม่ยุ่งยาก และตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งน้ี 
เ พ่ือการ เข้า ถึ งลูกค้า ในฐานะผลิตภัณฑ ์
ในชีวติประจาํวนั (Everyday Needs) 

กลยุทธ์การแข่งขันหลักสําหรับแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์

1. สินเช่ือส่วนบุคคล จัดให้มีผลิตภณัฑ ์
ท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่าง
ชดัเจน โดยข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องลกูคา้ 

2. บัตรสินเ ช่ือหมุนเวียน  เ ป็นวงเ งิน
สาํรองในการใชจ่้ายตามวตัถุประสงคท่ี์อาจจะ
เ กิ ด ข้ึ น ใน ทุ ก เ ว ล า  ซ่ึ ง ลู ก ค้ า ส า ม า ร ถ 
เบิกเงินสินเช่ือไดต้ามความตอ้งการจากเคร่ือง 
ATM ทัว่โลก 

3. บั ต ร เ ค รดิ ต  เ น้น ก า ร ใช้ ใ น ชี วิ ต 
ประจาํวนัท่ีลูกคา้ผูถื้อบตัรสามารถใชไ้ดจ้ริง
ไม่ยุ่งยาก และได้รับผลประโยชน์จากการ 
ใชบ้ตัรตรงตามความตอ้งการ 

 

7. บริการบัตรสินเช่ือบุคคล (FLASH Card) 
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ เ ป็ น สิ น เ ช่ื อหมุน เวี ยน 
ส่วนบุคคลบริการในรูปแบบบัตรสินเช่ือบุคคล 
ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ “FLASH Card” โดยเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการ
เบิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM ได้ทั่วโลก  
โดยลูกคา้สามารถท่ีจะเลือกจ่ายขั้นตํ่าไดใ้นแต่ละ
รอบบญัชี 

 8. บริการบัตรเครดิต ลกัษณะผลิตภณัฑ ์  
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เป็นวงเงินสินเช่ือในบัตรท่ีใช้ซ้ือสินค้า/บริการ
แทนเงินสดหรือสามารถเบิกถอนเงินสดได ้ 
ทางธนาคารธนชาตมีบตัรเครดิตร่วมกบั VISA และ 
Master Card เพ่ือให้บริการบตัรเครดิตหลากหลาย
ประเภท โดยแบ่งตามคุณสมบัติของลูกค้าและ
ความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการ 
บตัรเครดิต ภายใต้ช่ือผลติภัณฑ์ ดงัน้ี 

 - บัตรเครดิตธนชาต Drive สําหรับ 
กลุ่มลูกค้าทั่วไปท่ีต้องการมีบัตรเครดิต โดยมี 
สิทธิประโยชน์หลกัในการรับส่วนลดในรูปแบบ 
เป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) สาํหรับ
การเติมนํ้ามนั 

 - บัตรเครดิตธนชาต Platinum สาํหรับ
ลูกค้าท่ีต้องการอภิสิทธ์ิ  และสิทธิประโยชน์ 
ในรูปแบบของความหรูหรา สะดวกสบายในฐานะ
ผูถื้อบตัร 

กลุ่มที ่3  
บริการด้าน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

รองรับการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มี 
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ งข้ึน 
ประกอบด้วย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) 
บริการโอนเงินรายย่อยอตัโนมติั (ATS) บริการ 
โอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET) 
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Bulk 
Payment System) บริการรับชาํระเงินค่าสินคา้ 
หรือบริการ (Bill Payment) บริการบตัรเดบิต 
นอกจากน้ี  ย ังได้พัฒนาระบบการให้บริการ 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ไดแ้ก่ 

 - บริการ Thanachart i-Net 

 - บริการ Thanachart SMS Alert 

 - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตแคชแบก็ 

สามารถนาํเสนอไดท้ั้ งบริษทัขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่  โดย เน้นกลยุท ธ์ ในการขาย 
ผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross Selling และ  
Up-selling สําหรับกลุ่มลูกคา้บุคคลท่ีตอ้งการ
ความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกรรมและ
ต้องการความปลอดภัยในการโอนเงิน เพ่ิม
รายการส่งเสริมการขายให้ ดึงดูดใจลูกค้า 
มากยิ่งข้ึน เน้นการเขา้ถึง ความง่าย และสะดวก
รวดเร็วของการใหบ้ริการ และสามารถรับเงินได้
ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งโอน โดยมีสาขาตั้งอยู่
ใ น ศู น ย์ ก า ร ค้ า ห รื อ บ ริ เ วณ ใ ก ล้ เ คี ย ง 
อาคารสาํนกังานเพ่ือพร้อมใหบ้ริการ 

ในปี 2554 ธนาคารไดเ้ปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1. บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงสําหรับ
ลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพ่ืออาํนวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าในการทําธุรกรรม 
ทางการเงินเพ่ิมอีกหน่ึงช่องทาง 

2. บริการแจ้งข้อมูลการเงินผ่านระบบ 
SMS แจ้งผลการทํารายการไปยังหมายเลข
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีลงทะเบียนไวก้ับธนาคาร 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูล ประจาํปี 2554 4-7 

ผลติภัณฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขัน 

ไม่วา่จะเป็นการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชัว่โมง 

3. มอบบริการท่ี เป็นเอกลักษณ์พิ เศษ 
ของบตัรเดบิตแคชแบ็ก ทั้งความคุม้ค่าจากการ
บริการรับเงินคืนเข้าบัญชีทุกยอดการใช้จ่าย 
ผา่นบตัร และความปลอดภยัสูงสุดแก่ผูถื้อบตัร 
ด้วยเทคโนโลยีชิพ EMV ท่ีช่วยป้องกัน 
การโจรกรรมขอ้มูลบตัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที ่4  
บริการด้านอืน่ ๆ 

1. บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
ให้บริการซ้ือขายธนบัตรต่างประเทศ Travellers’ 
cheques รวมถึงการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศทนัที 
และการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือ
ธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการค้าต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพ่ือธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการค้า
ต่างประเทศ และเพ่ือการโอนเงินตราต่างประเทศ 
เข้า/ออก สําหรับการรับและชําระค่าสินค้าและ
บริการเพ่ือบุคคลธรรมดา รวมถึงการเปิดบัญชี 
เงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็นตน้ 

ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่าย
สาขาและสํานักงานแลกเปล่ียนเ งินตรา
ต่างประเทศ ครอบคลุมการใหบ้ริการแก่ธุรกิจ
และนักท่องเท่ียวไปยงัทั่วประเทศ รวมถึง 
การปรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
โดย อิ งกับการ เค ล่ือนไหวของ เ งินตรา
ต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสําคัญ ทําให้
ลูกคา้ของธนาคารไดร้าคาท่ีทนัต่อเหตุการณ์
และเป็นธรรม 

 2. ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน ธนาคารธนชาต 
ไดข้ยายการให้บริการผลิตภณัฑ์ตัว๋แลกเงินไปยงั
ทุ กสาขาทั่ วประ เทศ  เ พ่ื อ ให้ ลู กค้ า ได้ รั บ 
ความสะดวกและเพ่ิมการบริการให้ครอบคลุม
ทัว่ถึงยิง่ข้ึน โดยไดรั้บการตอบรับและความเช่ือถือ
จากลกูคา้ของธนาคารธนชาตเป็นอยา่งดี 

 
 
 
 

ธน า ค า ร ธนช า ต ไ ด้ พัฒน า รู ป แ บบ 
การให้บริการผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินให้ มี 
ความสะดวก ปลอดภัย และเพ่ิมความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าท่ีใช้บริการ โดยจัดทาํสมุดแสดง
รายการตั๋วแลกเงินเพ่ือให้ลูกค้าผู ้ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบรายการธุรกรรม และยอดเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับได้ในสมุด 
เล่มเดียว และยงัอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้
ท่ีใช้บริการด้วยการโอนชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบ้ียเม่ือครบกาํหนดชาํระคืนของตัว๋แลกเงิน 
หรือดอกเบ้ียรายงวด กรณีมีการจ่ายดอกเบ้ีย 
รายงวดเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยห์รือกระแส
รายวนัตามท่ีระบุไวใ้นใบคาํสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง
โดยอตัโนมติั กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้
เงินฝากทั้ งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีประสบการณ์ในการลงทุน
ในตราสารหน้ี  และสามารถรับความเส่ียง 
ด้านเครดิตของธนาคารผู ้ออกตราสารได ้
ในระดบัหน่ึง 
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 3. ธุ รกิ จบ ริ ก ารง านส นั บส นุน ธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ ไดแ้ก่ การให้บริการเป็นผูเ้ก็บรักษา
หลกัทรัพย ์(Custodian) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุน (Trustee, Fund Supervisor) เป็นผูแ้ทน
ผูถื้อหุน้กู ้(Bondholder Representative) 

นอกจากการขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
ในการแต่งตั้ งผูดู้แลรักษาหลักทรัพย์ช่วงใน
ต่างประเทศ (Foreign Sub Custodian) เพ่ือรองรับ
การใหบ้ริการแก่กองทุนไทยท่ีตอ้งการไปลงทุน
ในต่างประเทศ ในปี 2554 ธนาคารธนชาตไดย้ื่น
ขอ รั บใบอนุญาตการ เ ป็ นนายทะ เ บี ยน
หลกัทรัพย ์(Registrar) เพ่ือรองรับการใหบ้ริการ
แก่ลูกค้าท่ีโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย 
และเพ่ือเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการ
ครอบคลุมทุก ๆ ความตอ้งการของลูกคา้ โดย
ยงัคงอาศัยเครือข่ายธุรกิจของธนาคารในการ
ขยายธุรกิจ พร้อมกับการให้ผลิตภัณฑ์เสริม 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารการเงินและ
การลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการ 

 

ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

สภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2554 ในช่วง 3 ไตรมาสแรก สามารถขยายตวัได้ดีแม้ว่าจะมีการชะลอตวัลงบ้าง 
ในไตรมาส 2 อนัเน่ืองมาจากประสบปัญหาขาดแคลนช้ินส่วนท่ีใชใ้นการผลิตจากภยัพิบติัสึนามิในประเทศญ่ีปุ่น อยา่งไรกต็าม 
ในไตรมาสสุดทา้ยของปี นอกจากความไม่แน่นอนของการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
การจา้งงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”) และปัญหาหน้ีสาธารณะในกลุ่มประเทศยโุรป ซ่ึงทาํใหภ้าคการส่งออกสินคา้
และบริการในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวลงแล้ว ประเทศไทยยงัประสบกับปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 
ภาคกลาง เช่น จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง เป็นตน้ โดยคิดเป็น
มูลค่าความเสียหายทั้งส้ินประมาณ 1.3 ลา้นลา้นบาท เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิต
และการส่งออกฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ ยานยนต ์ หลอดอิเลก็ทรอนิกส์และส่วนประกอบ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทาํใหอ้ตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4 หดตวัลงร้อยละ 9.0 ส่งผลใหต้ลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยขยายตวัเพียงร้อยละ 0.1 นอกจากน้ี การเบิกใช้
งบประมาณการลงทุนของภาครัฐมีแนวโนม้ลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากโครงการลงทุนภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ ปี 
2555 เร่ิมเบิกจ่ายลดลง ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนอยูใ่นเกณฑดี์ 

นอกจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจแลว้ การปรับตวัของธนาคารพาณิชยเ์พ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ AEC ในปี 2558  
ตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 (“แผนพฒันาฯ ระยะท่ี 2”) ซ่ึงมีระยะเวลาดาํเนินนโยบายระหว่างปี 2553 ถึง 
2557 ก็ไดรั้บความสนใจและมีการต่ืนตวัเป็นอย่างมากในปีท่ีผ่านมา โดยแผนพฒันาฯ ระยะท่ี 2 มีแนวนโยบายท่ีสําคญั  
สรุปไดเ้ป็น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การลดตน้ทุนของระบบ ทั้งการลดตน้ทุนจากระเบียบของทางการและการลดตน้ทุนของระบบจากสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบนัการเงิน 

2. การส่งเสริมการแข่งขนัและการเขา้ถึงบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผูใ้ห้บริการในระบบหรือการเปิดเสรี 
ให้ทาํธุรกิจในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนเพ่ือให้เกิดการแข่งขนัในดา้นราคาและบริการ รวมถึงการเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนของ
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เศรษฐกิจสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินของระบบสถาบนัการเงินไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม 

3. การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน อนัประกอบไปดว้ย การเพ่ิมศกัยภาพและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
ดา้นต่าง ๆ การพฒันาระบบขอ้มูลสาํหรับการบริหารความเส่ียง การปรับปรุงกฎหมายการเงินท่ีสนบัสนุนการบริหารความเส่ียง 
การส่งเสริมศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมศกัยภาพดา้นบุคลากร และหลงัจาก ธปท. มีนโยบายเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคารพาณิชยไ์ทย ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2554 ในปี 2555 จึงเป็นการเขา้สู่ช่วงการส่งเสริมการแข่งขนั โดย 
ธปท. ไดอ้นุญาตให้สาขาธนาคารต่างประเทศเปิดสาขาเพ่ิมไดอี้ก 2 สาขา และจะอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศท่ีมีสาขาใน
ประเทศไทยอยูแ่ลว้ ขอยกระดบัเป็น Subsidiary ท่ีมีสาขาไดไ้ม่เกิน 20 สาขา และเคร่ือง ATM นอกสถานท่ีไดไ้ม่เกิน 20 เคร่ือง 
เป็นสาเหตุใหธ้นาคารพาณิชยไ์ทยตอ้งปรับศกัยภาพของตนเองใหมี้ความแขง็แกร่งมากข้ึน เพ่ือการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
และแข่งขนัอยูใ่นระบบต่อไปได ้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ณ ส้ินปี 2554 จาํนวนธนาคารพาณิชย์ทั้ งระบบมีทั้ งส้ิน 31 แห่ง โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน 
ในประเทศไทยทั้งส้ิน 16 แห่ง และจาํนวนสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 15 สาขา 

 หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยร์วมทั้งระบบเท่ากบั 7,990,823 ลา้นบาท แยกเป็นส่วนของธนาคาร
พาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยจาํนวน 7,367,485 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.2 จากยอดเงินรับฝากรวม และ
เป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 623,338 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 จากยอดเงินรับฝากรวม  
ณ ส้ินปี 2554 เงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทยขยายตวัร้อยละ 6.69 จากระยะเดียวกนักบัปีก่อน ในส่วนของเงินให้สินเช่ือสุทธิ
ของธนาคารพาณิชยร์วมทั้ งระบบเท่ากับ 9,782,193 ลา้นบาท เป็นยอดเงินให้สินเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียน 
ในประเทศไทยจาํนวน 8,732,797 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 จากยอดเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ 
และเป็นยอดเงินให้สินเช่ือสุทธิของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 1,049,396 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.73  
จากยอดเงินให้สินเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบ และเม่ือพิจารณาจากเงินให้สินเช่ือสุทธิในปีก่อนพบว่ามีการขยายตวั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.63 อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจในประเทศ 

 นอกเหนือจากภาวะการแข่งขนัในกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ลว้ การปรับตวัของการแข่งขนัของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคารพาณิชย  ์อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ทางการให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการเปิดเสรีทางการเงิน 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อาทิเช่น สถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์ตลาดเงินและตลาดทุน ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ  
ซ่ึงจากภาวะการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ยายามสร้างขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยการสร้าง 
ความแตกต่างท่ีเรียกว่า กลยุทธ์การแข่งขันท่ีไม่ใช่ราคา เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Customer Segmentation) การขยายและพฒันาช่องทางการให้บริการ 
ให้ครอบคลุมลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชยใ์นห้างสรรพสินคา้ การขยาย
ปริมาณเคร่ือง ATM การขยายตวัของ Electronic Conner (ATM + CDM + UDP) เป็นตน้ การพฒันาคุณภาพการบริการ โดยใช้
หลกัการการสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคา้ (Customer Experience Management) โดยการใชห้ลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ 
(Customer Data Analysis) เพ่ือให้สามารถนาํเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ 
ของลูกคา้ ท่ีจะนาํมาซ่ึงประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้ รวมถึงการสร้างพนัธมิตรและการรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งน้ี 
เพ่ือให้การพฒันาดงักล่าวสามารถอาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ นอกจากน้ี 
ธนาคารพาณิชยไ์ดมุ่้งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่าง ๆ และการเพิ่มโครงการดา้น 
การรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) นอกเหนือไปจากการแข่งขนัดา้นอตัราดอกเบ้ีย การพฒันากลยทุธ์ท่ีไม่ใช่ราคา
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ดงักล่าวจะทาํให้ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ สามารถท่ีจะกาํหนดตาํแหน่งทางการแข่งขนั (Competitive Positioning) ท่ีแตกต่างได้
ชดัเจน เพ่ือใหส้ามารถนาํไปสู่ Competitive Advantage หรือการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในอนาคต 

 ในส่วนของแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. คร้ังล่าสุด ณ วนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 (จากเดิมร้อยละ 3.50 เป็นร้อยละ 3.25) ซ่ึงเป็นการ 
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นคร้ังแรกในรอบปี (นบัตั้งแต่ตน้ปี 2554 มีการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายอย่างต่อเน่ือง 
รวมร้อยละ 1.50) เน่ืองจากความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจโลกจะชะลอตวัลงมีมากข้ึน และความเช่ือมัน่ของภาคเอกชนยงัอ่อนแอจากการ
ประสบปัญหาอุทกภยั 

ขนาดของบริษัทเมือ่เทยีบกบัคู่แข่ง 

 ในปี 2554 ท่ีผ่านมา ธนาคารธนชาตไดป้ระสบความสําเร็จในการรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2554 ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีศกัยภาพและความพร้อมในการแข่งขนั โดย ณ ส้ินปี 2554 มีสาขาทั้งส้ิน 676 สาขา มี
สินทรัพยร์วมทั้งหมด 886,060 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 12,857 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 1.47 มีอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม ( ROAA ) ร้อยละ 0.89 และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROAE) ร้อยละ 10.61  มียอดสินเช่ือรวม 
635,220 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.67 จากปีก่อน และมีเคร่ือง ATM รวมทั้งส้ิน 2,153 เคร่ือง นอกจากน้ี เพ่ือตอกย ํ้าการเป็นผูน้าํ
ตลาดเช่าซ้ือรถยนตอ์ยา่งครบวงจร ธนาคารธนชาตไดท้าํการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนและถือหุ้นในสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 
65.81 ในบริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีจุดเด่นในการให้บริการสินเช่ือรถบรรทุก รถแท็กซ่ี รถยนตมื์อสอง และ
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ (Big Bike) 

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต 

 จากประมาณการทางเศรษฐกิจของสถาบนัวิจยัและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตวัเลขทางเศรษฐกิจ
มีสัญญาณปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยคาดวา่เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 จะมีการขยายตวัประมาณร้อยละ  5.5  ถึง
ร้อยละ 6.5* อนัเน่ืองมาจากการฟ้ืนฟูซ่อมแซมภาคเศรษฐกิจในส่วนท่ีเสียหายจากปัญหาอุทกภยัปี 2554 ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิม 
ส่งสัญญาณใหเ้ห็นภายในไตรมาสแรกของปี 2555 อีกทั้งผลจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐทั้งท่ีเป็นการใชจ่้ายโดยตรง
ของภาครัฐเอง และการกระตุน้โดยผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ มาตรการรับจาํนาํขา้ว การปรับข้ึนค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า การลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นตน้ ประกอบกบัฐานท่ีตํ่าในปี 2554 น่าจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในปี 2555 ขยายตวั
ได้ตามท่ีคาดการณ์ไว  ้อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจโลกยงัคงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้ งเศรษฐกิจ 
ของประเทศสหรัฐฯ ท่ีแมว้า่อตัราการวา่งงานจะลดลงในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 แต่ก็ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ภาคอสังหาริมทรัพย ์
ย ังไม่ฟ้ืนตัว  ปัญหาหน้ีสาธารณะในสหรัฐฯ  เอง  และวิกฤตหน้ีสาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป  โดยเฉพาะวิกฤต 
หน้ีสาธารณะในกรีซท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน และเร่ิมลุกลามเขา้สู่ภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจของประเทศหลกั จนถึงปัจจุบนักย็งั
ไม่มีแนวทางแกไ้ขท่ีชดัเจน จึงอาจเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การส่งออกของประเทศไทยในปี 2555 มีแนวโน้มชะลอตวัลงได ้
สําหรับแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อในปี 2555 คาดว่าจะมีแนวโน้มใกลเ้คียงกับปี 2554 คือมีการคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย 
(Headline Inflation) อยูท่ี่ร้อยละ 3.2 ซ่ึงมีสาเหตุจากแรงกดดนัเงินเฟ้อจากราคานํ้ ามนัและสินคา้โภคภณัฑ์ลดลงตามอุปสงค ์
ในตลาดโลกท่ีชะลอตวั แต่แรงกดดนัจากตน้ทุนการผลิตภายในประเทศกลบัสูงข้ึน ทั้งจากตน้ทุนค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากการกลบัมาเก็บเงินเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และราคาขา้วสารท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากผลของ
มาตรการรับจาํนาํขา้ว เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวประกอบกบัการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งต่อเน่ืองถึงร้อยละ 1.50 
ในปี 2554 จึงมีการคาดการณ์วา่ ธปท. จะปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

     

แหล่งท่ีมา: ∗ตวัเลขประมาณการทางเศรษฐกิจปี 2555 อา้งอิงจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 จากการท่ี ธปท. ไดมี้การส่งเสริมการแข่งขนัตามแผนพฒันาฯ ระยะท่ี 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ AEC ทาํให้
ธนาคารพาณิชยไ์ทยมีการต่ืนตวัและปรับกลยทุธ์การแข่งขนัให้เขม้ขน้ข้ึน โดยแนวโนม้การแข่งขนัของอุตสาหกรรมธนาคาร
พาณิชยไ์ทยในปี 2555 ยงัคงเนน้ดา้นการพฒันาการบริการตามหลกั Customer Centricity เนน้ให้บริการทางการเงินครบวงจร 
(Universal Banking) รวมถึงการปรับโครงสร้างของสาขาเพ่ือใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อนันาํมาซ่ึงการเพ่ิม
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee Based Income) และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการทางดา้นต่าง ๆ ท่ีมีต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
เช่น การพฒันาทางดา้น Internet Banking, Mobile Banking รวมถึงการพฒันาคุณภาพและการใหบ้ริการในธุรกิจ Trade Finance, 
Cash Management เป็นตน้ นอกจากน้ี การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) กบัธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมเครือข่าย และ
ศกัยภาพในการทาํธุรกิจจะทาํให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดห้ลากหลายมากข้ึน 
ทั้งน้ี รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑแ์บบ Bundling Product ควบคู่ไปกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการ Cross-selling ผลิตภณัฑ ์
ในกลุ่มธุรกิจธนาคารเอง เช่น การทาํ Bancassurance ของธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวติ เป็นตน้ 

 สําหรับปัจจยัเส่ียงในปี 2555 นั้น การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกเป็นประเด็นสําคญัท่ีตอ้งติดตามอยา่งใกลชิ้ด ไม่ว่า 
จะเป็นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ท่ีตลาดแรงงานเร่ิมส่งสัญญาณท่ีดีใหเ้ห็นในปลายปี 2554 ปัญหาหน้ีสาธารณะในกลุ่ม
ประเทศยุโรปท่ีทวีความรุนแรงและขยายวงกวา้งไปยงักลุ่มประเทศหลกั ทาํให้ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอิตาลี และประเทศ
สเปน จาํเป็นตอ้งดาํเนินนโยบายรัดเขม็ขดั (Fiscal Consolidation) เพ่ิมเติม และจนถึงปัจจุบนัยงัคงไร้ซ่ึงมาตรการแกไ้ขท่ีจริงจงั
และชดัเจน รวมทั้งเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคการส่งออกซ่ึงเร่ิมชะลอตวัลง
ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ี สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยท่ียงัไม่มีความมั่นคงนัก จากผลการดาํเนินงาน 
ของรัฐบาลในไตรมาส 4 ท่ีผา่นมา ประกอบกบัแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภยัในระยะยาว 
ยงัไม่มีความชดัเจน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ทางดา้นการบริโภคและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได ้

ผลติภัณฑ์ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บล. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก 
(Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็น 
ท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยมืและให้ยมืหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย  ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ไดแ้ก่ การเป็น
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง ส่วนธุรกิจจดัการลงทุน ใหบ้ริการโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (“บลจ. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ และธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานธุรกิจนายหน้าค้า
หลกัทรัพย ์และสายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและท่ีปรึกษาการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บล. ธนชาต มีสํานักงานสาขา
ทั้งหมด 36 สาขา โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมทั้ งให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์
หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกคา้รายยอ่ย และ
ลกูคา้สถาบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 2. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ 
ตราสารอนุพนัธ์ 
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 3. การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์(SBL) ให้บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์สําหรับลูกคา้ท่ีมีความประสงค์
ตอ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 4. ท่ีปรึกษาการลงทุน  จัดหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่  ๆ  ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  
ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอยา่งมีระบบและมีการพิจารณาการกระจายการลงทุน 
โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและเป้าหมายการลงทุนของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงการลงทุนน้ีจะครอบคลุมการลงทุนในตราสาร 
หลายประเภท 

 5. ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและใหข้อ้มูล
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ี บล. ธนชาต เป็นตวัแทน 

 6. ท่ีปรึกษาทางการเงินและจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินและเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย และ
รับประกันการจาํหน่ายหลักทรัพย์ทั้ งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้ งในบทบาทของผูจ้ัดการจัดจาํหน่ายและรับประกัน 
การจาํหน่าย ผูร่้วมจดัการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

 7. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ให้บริการใน 3 ลกัษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหลกัทรัพย ์
นายทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยโ์ครงการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
แก่กรรมการ หรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program: ESOP) 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 1. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในปี 2554 มีความผนัผวนค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงคร่ึงปีหลงั โดยเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 ดชันีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นไปทาํจุดสูงสุดในรอบ 15 ปี ท่ีระดบั 1,148 จุด 
และต่อมาในเดือนกนัยายน 2554 มีการปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัลบทั้งจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจท่ีหยดุชะงกัเน่ืองจากปัญหาอุทกภยั และปัญหาหน้ีสินทวีปยโุรปในกลุ่มประเทศ PIIGS อยา่งไร 
กต็าม ในปี 2554 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 7.19 ลา้นลา้นบาท เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ปี 2518 โดยนกัลงทุนรายยอ่ยยงัคง 
มีสัดส่วนการซ้ือขายหลกัทรัพยสู์งสุดคิดเป็นร้อยละ 55 ของตลาด ขณะท่ีนกัลงทุนต่างประเทศเป็นผูข้ายสุทธิดว้ยมูลค่าขายสุทธิ 
5,290.42 ลา้นบาท ดา้นการระดมทุนในปี 2554 มีบริษทัจดทะเบียนเขา้ระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด 12 บริษทั (SET 5 บริษทั 
และ mai 7 บริษทั) ทั้งน้ี ในปี 2554 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยปิดตวัท่ี 1,025.32 จุด ตํ่ากวา่ดชันีปิดของปี 2553 ท่ี 7.44 จุด 
ในขณะท่ีมูลค่าซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัอยู่ท่ี 29,473.29 ลา้นบาท สูงสุดตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ิมซ้ือขาย และสูงเป็นอนัดบัท่ี 2  
รองจากประเทศสิงคโปร์ สาํหรับ บล. ธนชาต มีการพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ ์
SBL หรือการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ (Offshore) เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุนไดอ้ยา่งครบ
วงจร บล. ธนชาต มีมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 553,069.59 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.43 หรืออนัดบัท่ี 
10 จากจาํนวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 35 บริษทั 

 2. สมาชิกในตลาดอนุพนัธ์ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 41 ราย โดยเป็นบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป 35 บริษทั และสมาชิก 
ผูค้า้ทองจาํนวน 6 ราย ในปี 2554 มีปริมาณการซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 10,027,116 สัญญา หรือเฉล่ีย 41,145 ต่อวนั เพ่ิมข้ึนกวา่ร้อยละ 
120 จากปี 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 18,676 สัญญาต่อวนั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 ตลาดอนุพนัธ์มีสถานะคงคา้งรวม 56,452 
สัญญา ลดลงร้อยละ 28 จากจาํนวน 77,955 สัญญา ในปี 2553 ปัจจยัสําคญัมาจากธุรกรรม Gold Futures ท่ีมีการซ้ือขาย 
เพ่ิมสูงข้ึนถึง 3 เท่า จาก 971,423 สัญญา ในปี 2553 เป็น 3,989,278 สัญญา ในปี 2554 โดยมีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 
ท่ี 16,350 สัญญา หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณวนัละ 11,037 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาทองคาํไดป้รับตวัเพ่ิมสูงข้ึนไปถึงระดบัสูงสุด
ท่ีมากกว่า 1,900 เหรียญสหรัฐ ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และความผนัผวนของราคาทองคาํท่ีอยู่ในระดบัสูง ประกอบกบั TFEX  
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เปิดขยายเวลาซ้ือขายในภาคคํ่ าไปจนถึงเวลา  22.30 นาฬิกา  ตั้ งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา  สําหรับ  บล .  ธนชาต 
มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 2.52 หรืออนัดบัท่ี 18 จากจาํนวนสมาชิกในตลาดอนุพนัธ์ทั้งหมด 

  ตลาดอนุพนัธ์มีจาํนวนบญัชีซ้ือขายอนุพนัธ์รวมทั้งส้ิน 62,883 บญัชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 จากส้ินปี 2553 ท่ีมี 
41,880 บญัชี โดยสัดส่วนของผูล้งทุนท่ีมีการซ้ือขายโดยส่วนใหญ่อยูท่ี่นกัลงทุนบุคคลในประเทศ มีสัดส่วนการซ้ือขายร้อยละ 
60 ส่วนผูล้งทุนต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 33.6 และส่วนผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 6.4 

 3. ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีการให้บริการในบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นนาํเท่านั้น และเร่ิม
ขยายการให้บริการในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งการเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีสมบูรณ์แบบและครบวงจรมากข้ึน 
เน่ืองจากปัจจุบันลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ให้ความสําคญัในเร่ืองการจัดสรรการลงทุนและการกระจาย 
การลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินดา้นต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีดีและบริหารการเงินการลงทุนอยา่งเป็นระบบ 
จึงนบัเป็นธุรกิจท่ีสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ กาํลงัให้ความสาํคญั รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขนัในธุรกิจในอนาคต ทั้งน้ี ยงัมีการแข่งขนัจาก Private Bank ในต่างประเทศ ซ่ึงมุ่งเน้นการลงทุนในตราสาร 
ทางการเงินทุกประเภท เพ่ือสร้างผลตอบแทนและเป็นทางเลือกในการลงทุนใหก้บัลกูคา้ชั้นนาํภายในประเทศ 

 4. ปัจจุบันน้ี ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ยงัมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง 
โดยเฉพาะในส่วนของการรวมกิจการ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการระดมทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถึงแมว้่าการ
แข่งขนัดา้นราคาจะมีสูงข้ึน แต่ศกัยภาพการแข่งขนัหลกัดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้งดา้นการ
ใหค้าํแนะนาํท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ การมีเครือข่ายของผูใ้ห้บริการ ตลอดจนการ
สร้างสรรค์และนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ให้กับลูกคา้ของกลุ่มธนชาตได้ อีกทั้ ง 
ทาํใหล้กูคา้เลือกใชบ้ริการของกลุ่มธนชาตเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

ธุรกจิจัดการลงทุน 

 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  บลจ. ธนชาต ให้ความสาํคญัและเนน้การทาํตลาดในส่วนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Retail 

Mutual Funds) ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมทุกระดบัความตอ้งการและทุกกลุ่มของผูล้งทุน ดว้ยการเสนอขาย

หน่วยลงทุนผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง ไดแ้ก่ สาขาของธนาคารธนชาต และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจัดให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายกําหนดควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  นอกจากน้ี  
ไดป้รับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดว้ยการพฒันาการให้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ 

 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งส้ิน 23 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการ
จดัการกองทุนรวมท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 1,750,824.95 ลา้นบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายุภกัษ์ กองทุนรวมท่ี 
เสนอขายต่อผูล้งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง) ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 2.75 มีกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ระหวา่งปี 
2554 จาํนวน 692 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 1,086,169.61 ลา้นบาท โดยกองทุนส่วนใหญ่ท่ีจดัตั้งใหม่เป็นกองทุน
ตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเภทตราสารหน้ีระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี จาํนวน 228 กองทุน มูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 536,033.50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.35 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ในปี 2554 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูล ประจาํปี 2554 4-14 

  ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 บลจ. ธนชาต มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการรวม 96,350.78 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นธุรกิจกองทุนรวม 78,372.94 ลา้นบาท กองทุนส่วนบุคคล 9,087.86 ลา้นบาท และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8,889.98  
ลา้นบาท 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิประกนั 

การดาํเนินธุรกิจประกนัของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจประกนัภยั ดาํเนินการโดย บริษทั  
ธนชาตประกันภัย จํากัด ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดาํเนินการโดย บริษัท ธนชาต 
ประกนัชีวติ จาํกดั ประกอบธุรกิจหลกั ประเภทธุรกิจประกนัชีวติสาํหรับสถาบนั องคก์ร และสาํหรับบุคคลทัว่ไป 

ธุรกจิประกนัภัย 

 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  ให้บริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยั
รถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบด็เตลด็ และธุรกิจการลงทุน 

 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  ในปี 2554 ธุรกิจประกันวินาศภยัของประเทศไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับตรงเพิ่มข้ึน
ต่อเน่ืองจากปี 2553 โดยคาดวา่จะมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 10.6 แต่เป็นอตัราการเติบโตท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2553 
ท่ีมีอตัราการเติบโตร้อยละ 13.7 เป็นผลจากในช่วงเดือนเมษายน 2554 เกิดสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น ส่งผลให้การผลิตรถยนต ์
ในประเทศเกิดภาวะชะงกังนั และในช่วงเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมและการผลิตรถยนต์ในประเทศไดรั้บผลกระทบอย่างมาก ซ่ึงทั้ ง 2 เหตุการณ์น้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
อุตสาหกรรมประกนัภยั 

  โครงสร้างตลาดประกนัวินาศภยั ในปี 2554 การประกนัภยัรถยนต์ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 59  
ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 32 ส่วนการประกันอัคคีภัย และ 
การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลาํดบั 

  ในปี 2554 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) ไดอ้อกขอ้บงัคบั
ใชก้ฎระเบียบต่าง ๆ อยา่งเขม้งวด โดยเฉพาะเร่ืองการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk-based Capital) มาตรฐานขั้น
ตํ่าในการบริหารความเส่ียงของบริษทัประกนัวินาศภยั ทาํให้บริษทัประกนัวินาศภยัในประเทศตระหนักถึงความสําคญัของ
ข้อบังคับดังกล่าว  จึ งทําให้ระมัดระวังในการ รับประกันภัย  เพราะการรับประกันภัยในธุรกิจ ท่ี มีความเ ส่ียงสูง 
จะมีผลต่อการคาํนวณเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง 

  บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั มุ่งเนน้มาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตย ์ตลอดจน
ได้พฒันาสายผลิตภัณฑ์ และนําเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ คาํนึงถึงอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ียติุธรรมต่อลูกคา้ รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขนั ให้ทนั
กบัภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้เดิม กลุ่มลูกคา้หลกั
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ของจาํนวนลูกคา้ทั้ งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้รายย่อยท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนั 
อยูใ่นช่วงไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยประเภทผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัท่ีลูกคา้เลือก ไดแ้ก่ การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนั
อัคคีภัย ท่ีอยู่อาศัย  กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาจากลูกค้าสินเ ช่ือของธนาคารธนชาต  และการทําการตลาดของบริษัท  
ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูล ประจาํปี 2554 4-15 

  สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไปนั้น ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั
องคก์รเอกชนท่ีดาํเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑห์ลกั ๆ ท่ีให้บริการแก่
ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด และการประกนัอคัคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุป 
ได้ว่า ตั้ งแต่บริษทั ธนชาตประกันภยั จาํกัด ได้เร่ิมประกอบธุรกิจประกันวินาศภยัมา มิได้มีการพึ่ งพิงลูกคา้รายหน่ึงรายใด 
เกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของบริษทั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดดาํเนินการให้บริการรับประกนัภยัเฉพาะแก่ลูกคา้ภายในประเทศ
เท่านั้น 

  ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2555 ซ่ึงอา้งอิง บริษทั 
ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจประเทศไทยจะมีการขยายตวัสูงต่อเน่ืองจากปี 2554 เน่ืองจาก
ผลกระทบจากอุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศไทย ตลอดจนความสลบัซบัซอ้นและความไม่แน่นอนของปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม 
สภาพภมิูอากาศ และภาวะการเมืองในประเทศท่ีนบัวนัจะมีมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นกลไกสาํคญัท่ีกาํหนดทิศทางของ
ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทย และหากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีการขยายตวัตามสมมติฐานท่ีคาดวา่ เบ้ียประกนัวนิาศภยัไทย
น่าจะมีการขยายตวัท่ีร้อยละ 10 โดยมีเบ้ียประกนัวนิาศภยัรับรวมทั้งส้ิน 151,819 ลา้นบาท โดยการประกนัภยัเบด็เตลด็จะมีอตัรา
การเติบโตสูงสุดท่ีร้อยละ 17 รองลงมา คือ การประกนัภยัรถยนตมี์อตัราการเติบโตร้อยละ 10 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
และการประกนัอคัคีภยั จะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลาํดบั 

ธุรกจิประกนัชีวติ 

 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นความคุม้ครองและการออมทรัพย ์โดยแบ่งประเภท
ผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ การประกนัชีวิตรายบุคคล และการประกนัชีวิตกลุ่ม โดยไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ประกนัชีวติ เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2540 จาก คปภ. 

 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ดําเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย  
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการเงินและความคุม้ครองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยช่องทางการขาย
ของบริษทั ประกอบดว้ย ช่องทางการขายผา่นธนาคาร (Bancassurance) องคก์ารต่าง ๆ นายหนา้นิติบุคคล และสหกรณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยกลยุทธ์ยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์และนาํเสนอการบริการให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้และ
เจา้หนา้ท่ีการตลาดอยา่งสอดคลอ้งกนัไป และเน่ืองจากบริษทัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจการเงินธนชาต กลุ่มลูกคา้ของบริษทัจึงประกอบ
ไปดว้ยกลุ่มลูกคา้เงินฝาก กลุ่มลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์กลุ่มลูกคา้สินเช่ือเคหะ กลุ่มลูกคา้สินเช่ือเพื่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฯลฯ ส่วนช่องทางการขายอ่ืน ๆ จะประกอบไปดว้ยกลุ่มลกูคา้จากองคก์ร สหกรณ์ฯ และบริษทัทัว่ไป 

  ภาพรวมอุตสาหกรรมประกนัชีวิตในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2554 ธุรกิจประกนัชีวิตมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม
จาํนวน 263,317 ลา้นบาท หรือมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.12 โดยธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดหลกั ประกอบดว้ย  
การประกนัรายบุคคล และการประกนักลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

  การประกนัรายบุคคลมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมจาํนวน 221,246 ลา้นบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 84.02 
โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 15.38 สืบเน่ืองจากบริษทัประกนัชีวิตหลายแห่งไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตออกมา
นาํเสนอขายไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และช่องทางการขาย ในขณะเดียวกนั 
กมี็การส่งเสริมการขาย และการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถใหก้บัตวัแทนการขายในแต่ละช่องทางการขาย 
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  การประกนักลุ่มมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมจาํนวน 30,587 ลา้นบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 11.62 โดยมี
อตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.20 ซ่ึงเบ้ียประกนัภยัรับส่วนใหญ่ร้อยละ 53.59 จะมาจากการประกนักลุ่มสินเช่ือจาํนอง (Group 
Mortgage) โดยในช่วง 10 เดือนของปี 2554 การประกนัสินเช่ือจาํนองมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 15.02 สืบเน่ืองจากไม่มี
มาตรการลดหย่อนภาษีกระตุน้อสังหาริมทรัพยข์องรัฐบาลในค่าธรรมเนียมการโอนบา้นและค่าจดจาํนองเหมือนปีท่ีผ่านมา  
ซ่ึงจะช่วยจูงใจใหผู้บ้ริโภคจาํนวนมากเร่งโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยั ประกอบกบัการเกิดอุทกภยัในหลายพ้ืนท่ีในช่วงไตรมาส 4 
ทาํให้โครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บผลกระทบจากการท่ีผูบ้ริโภคชะลอการตดัสินใจซ้ือบา้น เน่ืองจากตอ้งเตรียมค่าใชจ่้าย 
เพ่ืออพยพหนีนํ้ าท่วม และสํารองเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบา้นหลงันํ้ าลด ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเตรียมซ้ือบา้น 
กไ็ดช้ะลอการตดัสินใจไปก่อน เพ่ือพิจารณาทาํเลท่ีตั้งโครงการท่ีปลอดภยัจากอุทกภยั ส่วนตลาดรถยนตส์ะสม 10 เดือนแรก  
มีปริมาณการขาย 713,842 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยตลาดรถยนตน์ัง่มีอตัรา 
การเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5 ตลาดรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยมี์อตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.6 เป็นผลมาจากในช่วง 3 ไตร
มาสแรกของปี ท่ีกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอยูใ่นเกณฑดี์ มีการเติบโตทั้งภาคการลงทุนและบริโภค และความนิยมอยา่งต่อเน่ืองของ
รถยนตรุ่์นใหม่ ๆ แต่แนวโนม้ของเบ้ียประกนัภยัรับท่ีมาจากการคุม้ครองสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตอ์าจจะมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจาก
ปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศเช่นกนั ท่ีทาํให้โรงงานรถยนตใ์นประเทศตอ้งหยดุการผลิต เน่ืองจากโรงงานผลิตช้ินส่วน
หลายแห่งประสบอุทกภยั 

  ณ ปัจจุบนั ธุรกิจประกนัชีวิตมีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจจาํนวน 24 บริษทั โดยบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั  
มีเบ้ียประกนัภยัรวมจาํนวน 5,791 ลา้นบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.2 ซ่ึงจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 10 ของธุรกิจประกนัชีวติ 

  ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายบุคคลของบริษทั มีหลายผลิตภณัฑ ์ทั้งผลิตภณัฑส์ะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑบ์าํนาญฯ 
โดยผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคนั้น ประกอบดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

   ผลติภัณฑ์ Speedy Saving 10/2 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัสั้นเพียง 2 ปี ดา้นเงินคืน
ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 1 รับเงินคืนร้อยละ 3% ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 2 ถึง 10 รับเงินคืนร้อยละ 6 ของทุน
ประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับเงินคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอด
สัญญาร้อยละ 257 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

   ผลิตภัณฑ์ Big Bonus 12/6 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 12 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัสั้น 6 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1 ถึง 4 รับปีละร้อยละ 8 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 5 ถึง 8 รับปีละร้อยละ 10 ของทุนประกนัภยั
เร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 9 ถึง 12 รับปีละร้อยละ 12 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 12 รับเงินคืนเม่ือครบ
กาํหนดร้อยละ 660 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 780 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

   ผลิตภัณฑ์ธนชาตบํานาญ 85/60 (บาํนาญแบบลดหยอ่นภาษีได)้ ระยะเวลาเอาประกนัภยัถึงอาย ุ85 ปี ชาํระ
เบ้ียประกนัภยัถึงอายคุรบ 59 ปี ใหผ้ลตอบแทนในรูปของเงินบาํนาญรายปี ปีละร้อยละ 12 ของทุนประกนัภยั ทุกวนัครบรอบปี
กรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 ถึง 85 ปี ตราบเท่าท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัคงมีชีวิตอยู ่รวมร้อยละ 312 ของทุนประกนัภยั 
โดยรับรองการจ่ายเงินบาํนาญ 20 ปี ผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้าํระจริงสูงสุด 300,000 บาทต่อปี ไปหัก
ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

   ผลิตภัณฑ์ธนชาตบํานาญ 90/5 (บาํนาญแบบลดหย่อนภาษีได)้ เป็นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตใหม่ล่าสุดท่ีมี
ระยะเวลาเอาประกนัภยัถึงอาย ุ90 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัสั้นเพียง 5 ปี ใหผ้ลตอบแทนในรูปของเงินบาํนาญรายปี ปีละร้อยละ 12 
ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ตั้งแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 ถึง 90 ปี ตราบเท่าท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัคง
มีชีวิตอยูร่วมร้อยละ 372 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ โดยจะไดรั้บความคุม้ครองตั้งแต่ปีกรมธรรมท่ี์ 1 ถึงปีกรมธรรมท่ี์อาย ุ59 ปี 
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คุม้ครองร้อยละ 250 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ โดยผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้าํระจริงสูงสุด 300,000  
บาทต่อปี ไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

   ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม บริษทัได้จัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการขาย  
อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑธ์นชาต Smile Car Plus + และธนชาต Smile Car Extra เพ่ือคุม้ครองภาระสินเช่ือรถยนตผ์า่นทาง
ช่องทางสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ผลิตภณัฑธ์นชาต Smile Home และธนชาต Smile Home Plus คุม้ครองภาระสินเช่ือบา้นผา่นทาง
ช่องทางสินเช่ือเคหะ ผลิตภณัฑธ์นชาต Smile SMEs คุม้ครองภาระสินเช่ือ SMEs แก่เจา้ของธุรกิจ ผา่นช่องทางสินเช่ือ SMEs 
นอกจากน้ี ยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนักลุ่มสาํหรับสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั และองคก์รต่าง ๆ อีกดว้ย 

  แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ปี 2555 มีหลายปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุน อันได้แก่ การฟ้ืนฟูประเทศของภาครัฐ 
ในช่วงตน้ปี 2555 จากเหตุการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 การต่ืนตวัในการทาํประกนัชีวิตของประชาชน 
ในการตระหนักถึงความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ อนัจะช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเห็นความสําคญัของการ 
ประกนัชีวิต เพ่ือสร้างหลกัประกนัและความคุม้ครองชีวิตเพ่ือลดความเส่ียงให้กบัตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภค 
หันมาทาํประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความเส่ียงดงักล่าว ในขณะท่ีบริษทัประกนัชีวิตหลายบริษทัก็มีการพฒันารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคหันมา 
ทาํประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน ประกอบกับบริษัทประกันชีวิตมีการเพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายให้หลากหลายช่องทางเพ่ือเพ่ิม 
ความสะดวกสบายต่อการซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคมากข้ึน อีกทั้งมีการพฒันาระบบงานการใหบ้ริการต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลงั
การขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกคา้ การอบรมเพ่ิมทกัษะความเช่ียวชาญให้แก่ตวัแทนประกนัชีวิตและธนาคารท่ี
เป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิต นอกจากน้ี ภาครัฐและ คปภ. ท่ีมีนโยบายในการส่งเสริมในการให้ความรู้กบัประชาชนในดา้น 
การออมผา่นการทาํประกนัชีวิต ตลอดจนการสนบัสนุนการเพิ่มประโยชน์ในการออมผ่านการทาํประกนัชีวิต เพ่ือให้สามารถ
นาํไปหักลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับค่าเบ้ียประกนัชีวิตแบบบาํนาญอีก 200,000 บาท ทาํให้หลาย ๆ บริษทั
ประกนัชีวิตไดมี้การพฒันากรมธรรม์บาํนาญในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับกบัโครงสร้างของประชากรไทย 
ท่ีจาํนวนประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนโดยให้มีรายไดป้ระจาํหลงัเกษียณอายุการทาํงานจากปัจจัย 
ท่ีกล่าวมา จึงคาดวา่ภาพรวมธุรกิจประกนัชีวติ ในปี 2555 จะมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 

 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  ธุรกิจบริหารสินทรัพยข์องกลุ่มธนชาตดาํเนินการโดยบริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั (“บบส. เอ็น 
เอฟ เอส”) และบริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั (“บบส. แม๊กซ์”) และบริหารสินทรัพย  ์ที เอส จาํกดั (“บบส. ที เอส”) 

ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาต สถาบนัการเงินทัว่ไป และสถาบนั
การเงินท่ีปิดกิจการแลว้ เพ่ือนาํมาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป รวมทั้งประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีไดรั้บ
อนุญาตไวใ้นประกาศกระทรวงการคลงั หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

  การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาหน้ีค้างชาํระ โดยพิจารณาถึงสถานะ 
ทางการเงินของลูกหน้ีว่าสมควรจะปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือควรจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระหน้ี สําหรับการขายทรัพยสิ์น 
ท่ีไดรั้บโอนมาให้แก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไปตามกลยุทธ์การดาํเนินงานท่ีไดว้างไว ้เพ่ือให้การขายทรัพยสิ์นกระทาํได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยว่าจ้างท่ีปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สิน 
รอการขายไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อทาํหน้าท่ีจดัเก็บขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีจะขาย กาํหนดราคาขาย บริหารทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมี 
มูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตวัแทนนายหนา้ระดบัมืออาชีพในการขายทรัพยสิ์นเหล่านั้น โดยจดัทาํ Package ของทรัพยสิ์น



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ให้มี Value-Added เพ่ิมข้ึน ประสานความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือในรูปแบบของการให้สินเช่ือ โดยมีเง่ือนไขพิเศษ เช่น 
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ กรณีงานขายทรัพยสิ์นออกบูธ และเพ่ิมช่องทางในการจัดจาํหน่าย เช่น ผ่านนายหน้า  
หรือตัวแทนจัดหา และติดต่อกับบริษัทเอกชนท่ีดาํเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย์ การขายร่วม (Cross-selling) และ 
ผา่นเวบ็ไซตข์องกลุ่มธนชาต รวมทั้งการจดัหาส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจาํหน่ายเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคาร นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงในปี 2554 มี
จาํนวน 55,137 ลา้นบาท รวมถึงสาํรองตามกฎหมายและกาํไรสะสมแลว้ แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของธนาคารยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ี
สาํคญัอีก 2 แห่ง คือ 

  1. เงินฝาก ณ ส้ินปี 2554 มีจาํนวน 436,040 ลา้นบาท   

  2. เงินกูย้มื จาํนวน 254,296 ลา้นบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 218,492 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นตัว๋แลกเงินระยะสั้ น เน่ืองจากธนาคารเพ่ิมช่องทางในการออมเงินให้ลูกคา้ดว้ยการออกตัว๋แลกเงินระยะสั้ น และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจาํนวน 35,804 ลา้นบาท 

 การจัดหาเงนิทุน หรือให้กู้ยมืผ่านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในกลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

  1. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร)  

   ธนาคารให้กูย้ืมแก่ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง เพ่ือใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต 
โดยในปี 2554 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 353 ลา้นบาท ลดลงจาก 934 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2553 

  2. บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั) 

   ธนาคารใหกู้ย้มืแก่เนชัน่แนลลีซซ่ิง เพ่ือใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือทรัพยสิ์น และใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง โดยในปี 2554 
มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 22 ลา้นบาท ลดลงจาก 52 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2553 

  3. บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) 

 ธนาคารใหกู้ย้มืแก่ราชธานีลิสซ่ิง เพ่ือใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดย
ในปี 2554 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 7,870 ลา้นบาท 

  4. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคาร) 

ธนาคารใหกู้ย้มืแก่ บบส. ทีเอส เพ่ือใชใ้นการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยใน
ปี 2554 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 9,824 ลา้นบาท 

ยอดเงินกูย้ืมคงคา้งแก่กลุ่มธนชาตดงักล่าวเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 18,069 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของยอดเงินท่ีให้
กูย้มืทั้งหมด ณ ส้ินปี 2554 โดยทั้งหมดเป็นการใหกู้ย้มืเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 
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ความสามารถในการดาํรงเงนิกองทุน 

  ธนาคารธนชาตมีนโยบายท่ีจะดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงให้เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงในการ
ดาํเนินธุรกิจ และความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปัจจยัต่างๆ รวมทั้งยงัมีนโยบายท่ีจะดาํรงอตัราเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
ให้สูงกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด โดย ธปท. ไดก้าํหนดให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์
เส่ียงไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 8.50 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงหลงัจดัสรรกาํไรของธนาคารไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 
4.25 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 91,093 ลา้นบาท แบ่งออกไดเ้ป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จาํนวน 
61,638 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 29,391 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 
13.72 ลดลงจากส้ินปี 2553 ท่ีร้อยละ 14.75 โดยแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 9.28 ลดลงจากส้ินปี 2553 ท่ีร้อยละ 11.71 
เป็นผลจากการหักค่าความนิยมจากการเขา้ซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 15,740 ลา้นบาท สาํหรับเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
ร้อยละ 4.44 เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ท่ีร้อยละ 3.04 เน่ืองจากการรวมหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 
10,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผนัจาก ธปท. ท่ีให้รวมรายการดังกล่าวเม่ือการรวมกิจการเสร็จส้ิน  
(1 ตุลาคม 2554)  

 อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วนเงินกองทุนของธนาคารยงัคงสูงกว่าเกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนดให้ธนาคารพาณิชยด์าํรงอตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง คือ ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงดงัน้ี 

ตารางแสดงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1  61,638 9.28 71,335 11.71 
เงินกองทุนทั้งหมด 91,093 13.72 89,898 14.75 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 - 2554 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ทีด่นิ    
    สาํนกังานใหญ่ 17 6 - 
ท่ีดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,800 

1,890 
2,827 
1,831 

220 
269 ท่ีดินในต่างจงัหวดั 

รวมท่ีดิน 4,707 4,664 489 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
สาํนกังานใหญ่ 102 65 60 
สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,336 

1,501 
1,540 
1,173 

123 
357 สาขาในต่างจงัหวดั 

รวมอาคาร 2,939 2,778 540 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์    
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง/คอมพิวเตอร์/เคร่ืองใช ้   

4,298 
 

4,245 
 

3,399   สาํนกังาน 
รวมเคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 4,298 4,245 3,399 

ยานพาหนะ 147 203 216 

งานระหว่างตดิตั้ง 146 135 18 

รวม 12,237 12,025 4,662 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,327) (2,913) (2,238) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (95) (1) (1) 

ท
 
ีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 8,815 9,111 2,423 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 – 2554 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4,100 4,100 - 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์และอ่ืนๆ 1,409 1,119 657 

รวม 5,509 5,219 657 
    หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (775) (414) (180) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (25) - - 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 4,709 4,805 477 
 

 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ือใชเ้ป็นสํานกังานสาขาและทาํสัญญาเช่า
รถยนต์ จาํนวนหลายสัญญา บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 – 2554 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
สัญญาเช่าท่ีดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 1,807 

398 
1,340 

419 
1,044 

53 สัญญาเช่ารถยนต ์

รวม 2,205 1,759 1,097 

5.2 เงนิให้สินเช่ือ 

นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย์ 

• บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจาํนวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจาก

ลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่า

หลกัประกนัประกอบ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

• สาํหรับลกูหน้ีจดัชั้นปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหน้ี  เงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้ง

รับ) หลงัหกัหลกัประกนั ซ่ึงหลกัประกนัดงักล่าวรวมถึงรถยนตภ์ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน และสาํหรับลูกหน้ีดอ้ย

คุณภาพ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ

จาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้ามหลกัเกณฑ์ของ 
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• บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่

ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใช ้  คํ้าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพ้ืนฐานการจดัชั้นหน้ี

และตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย กลต. 

              เงินให้สินเช่ือจดัชั้นและเงินสํารองของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหาร
สินทรัพย)์  ท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม(1)  
อตัราท่ีใชใ้น

การตั้ง        
ค่าเผือ่ฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือและ          
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

 2554 2553 2554 2553 (ร้อยละ) 2554 2553 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 542,595 531,383 201,388 189,336 1 4,049 2,179 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 40,463 36,603 18,290 16,955 2 721 2,249 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 7,151 6,919 3,897 2,978 100 3,897 3,071 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 11,775 13,072 7,509 8,206 100 7,509 8,283 

20,405 18,253 9,005 9,371 100 9,209 9,455 ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 
622,389 606,230 240,089 226,846  25,385 25,237 รวม 

    417 707 เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้

     25,802 25,944 รวม 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 
(2)    ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีจั้ดช้ันปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิ

จากรายได้รอตัดบัญชีท่ีไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับและหลงัหักหลกัประกัน และสาํหรับลกูหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและ
สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ค้างรับและหลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนีห้รือมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลกัประกัน 
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สินทรัพย์จัดชั้ นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ท่ีเป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์)
ประกอบดว้ยเงินลงทุน เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ทรัพยสิ์นรอการขาย และสินทรัพยอ่ื์น   ซ่ึงสรุปการจดัชั้น
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดด้งัน้ี 

          (หน่วย: ลา้นบาท) 

การจัดช้ัน 

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน 

เงนิให้สินเช่ือ 
และดอกเบีย้
ค้างรับ 

เงนิลงทุน 
ทรัพย์สิน      
รอการขาย 

สินทรัพย์
อืน่ 

รวม 

จดัชั้นปกติ 39,364 542,595 - - 162 582,121 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 40,463 - - 109 40,572 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 7,151 - - 5 7,156 

จดัชั้นสงสัย - 11,775 - - 4 11,779 

จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 20,405 453 761 341 21,960 

รวม 39,364 622,389 453 761 621 663,588 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

• บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง (อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์าร
จดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้
สุทธิหลงัหกัหลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หัก
หลกัประกนั 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

• บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเขา้หลกัเกณฑก์ารตดัจาํหน่ายหน้ีสูญตาม
กฎหมายภาษีอากร ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ะตดัจาํหน่ายลูกหน้ี
เช่าซ้ือเป็นหน้ีสูญเม่ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดก้นัสาํรองสาํหรับลูกหน้ีครบร้อยละ 100 แลว้ การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี
สูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพ่ิมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

            นโยบายการตั้งสํารองค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

                       ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า หรือเม่ือตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็น
รายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการ
ขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการ
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             บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  เป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  สามารถ
ตรวจสอบได ้ เพ่ือให้ลูกหน้ีสามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ และสามารถท่ีจะชาํระหน้ีคืนให้กบับริษทัไดสู้งสุด  
และไดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุดจากลกูหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว   

นโยบายการรับรู้รายได้ 

ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายไดต้ามสัญญาเช่าซ้ือ
และสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective rate) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนดัชาํระเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็น
รายไดแ้ลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีท่ี
คา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑค์งคา้ง 
โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการ
ติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหน้ี
จะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใช้
กาํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสําหรับ
ลกูหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี และภายหลงัการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับ
ซ้ือหรือรับโอนตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลกูหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดงักล่าวจะ
บนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้
สินเช่ือนั้นหรือตามสัดส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์ห้กบัลูกคา้ซ่ึงจะทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ 
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5.3  เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีย่วกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯ เลง็เห็นวา่การบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมไปถึงการลงทุน
ในหลกัทรัพยช์ัว่คราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกาํหนดใหมี้การทบทวนแผนการลงทุนทุกปี หรือทุกคร้ัง
ท่ีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และให้มีการวดัผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทุนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ดี ความเส่ียงตํ่า และมีโอกาส
ไดรั้บผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษทัฯ กาํหนดใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบดูแลการลงทุนในส่วนของตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีแยกจากกนั ซ่ึงตอ้งปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิการปฏิบติังานท่ีทางการกาํหนด 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

ปัจจุบนั บริษทัฯ บริหารความเส่ียงจากการลงทุนตั้งแต่การพิจารณาอนุมติัการลงทุน ติดตามทบทวนผลการ
ลงทุน รวมทั้งกาํหนดนโยบาย   การลงทุน ส่วนการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด (Market 
Risk) บริษทัฯ ไดน้าํเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชใ้นการวดัความเส่ียงของเงินลงทุนแต่ละตวั และวิเคราะห์
ความเส่ียงของ Portfolio ได ้เพ่ือท่ีจะกาํหนด Limit ของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับไดแ้ละจะนาํไปใชใ้นการจดัสรร
เงินกองทุน (Capital Allocation) เพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตต่อไป 

การตั้งสํารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การด้อยค่า 

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า        
ยติุธรรม โดยในการกาํหนดราคายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯ  ตามในตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น  ส่วนท่ี 1หวัขอ้ 
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  

5.4    การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น
สถาบนัการเงินท่ีดาํเนินธุรกิจการให้บริการทางการเงินอยา่งครบวงจร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมส่วนใหญ่จึงเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์
ธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการกาํหนดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
วงเงินลงทุนข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจนั้นๆ โดยสัดส่วนการ
ถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 หัวขอ้ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ  

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแตกต่างไปตามลกัษณะธุรกิจและกลยุทธ์การ
ลงทุน การบริหารงานมีลกัษณะเป็นการกระจายอาํนาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลกั โดยบริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนหรือ
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สาํหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ 
เพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายหลกัเท่านั้น ส่วนการบริหารงานภายในบริษทัฯ ดาํเนินการตามอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุน้ หากมีสัดส่วนการถือหุน้สูง 
บริษทัฯ จะมีขอบเขตอาํนาจในการควบคุมการบริหารงานมากกว่าบริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นตํ่ากว่า อยา่งไรก็ตาม 
โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการ
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 

การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือร่วมบริหารงานหรือกาํหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีทีมี่ผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีคดีท่ีมีผลต่อสินทรัพยม์ากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น หรือร้อยละ 10 
ของสินทรัพยห์มุนเวยีนกรณีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเห็นวา่การถกูฟ้องคดี ขอ้พิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นคู่ความกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

คดีทีมี่ผลต่อการดําเนินธุรกจิอย่างมีนัยสําคญั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,667 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 624 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็น
ท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ี
เหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมดเป็นการฟ้องร้อง
ติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

7. โครงสร้างเงนิทุน 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
 1. หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 13,331,540,030  บาท   
แบ่งเป็นหุน้สามญั    1,333,140,667  หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท     
แบ่งเป็นหุน้บุริมสิทธิ               13,336 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท     

(ผูถื้อหุน้บุริมสิทธ์ิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย
และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี) 

 2. หุน้กู ้

 2.1 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2552 ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2557 

ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2552     
ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2557 (“หุน้กู”้) (TCAP14NA) 

ประเภทหุ้นกู้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

อายุหุ้นกู้  5  ปี 
วนัออกหุ้นกู้ 12 พฤศจิกายน  2552 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2557 
จํานวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 9,000,000,000.- บาท 
มูลค่าทีย่งัไม่ได้ไถ่ถอน 9,000,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.9 ต่อปี  
วนัชําระดอกเบีย้ ทุกวนัท่ี 12 พฤศจิกายน,12 กมุภาพนัธ์,12 พฤษภาคม และ 12 

สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2553 ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2556 2.2 

ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2552     
ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2556 (“หุน้กู”้) (TCAP131A) 

ประเภทหุ้นกู้  หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายุหุ้นกู้  3  ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุ้นกู้ 22 มกราคม 2553 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 22 มกราคม 2556 
จํานวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 3,000,000,000.- บาท 
มูลค่าทีย่งัไม่ได้ไถ่ถอน 3,000,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.35 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้
วนัชําระดอกเบีย้ ทุกวนัท่ี 22 เมษายน,22 กรกฎาคม,22 ตุลาคม และ 22 มกราคม ของ

ทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 
 

 3. ตัว๋แลกเงิน 
 -ไม่มี 

 4. การออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 
ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนซ่ึงเป็น

บุคคลต่างดา้ว  (Thai Trust Fund) 
 -ไม่มี 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)   
 ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ตลท. ไดอ้อก NVDR
มีหุ้นของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน  105,403,135 หุ้น หรือร้อยละ 7.91 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปอา้งอิงทุกประการ แต่จะไม่
สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น   ยกเวน้กรณีออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจาก ตลท. 
(Delisting)  ดงันั้น หากมีการนาํหุน้ของบริษทัฯไปออก NVDR  เป็นจาํนวนมาก จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงกจ็ะลดลง 
ส่งผลใหสิ้ทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
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อน่ึง   จาํนวนหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปออก  NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัฯไม่สามารถ
ควบคุมได ้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีเป็น NVDR ไดจ้าก ตลท.ผ่าน Web Site 
: www.set.or.th/nvdr 

หมายเหตุ NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (Non-voting Depositary 
Receipt หรือ NVDR) บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เป็นนิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผูล้งทุนต่างประเทศ ทาํใหผู้ล้งทุนต่างประเทศลงทุนได้
โดยไม่ติดขอ้จาํกดัการโอนหุน้ของผูล้งทุนต่างประเทศ (Foreign Limit) 

 5. ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(Shareholding 
Agreement) 
 -ไม่มี 

 6. พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 
 - บริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 

ผู้ถือหุ้น   

 รายช่ือผูถื้อหุน้ / กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก จาํนวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วน
การถือหุน้ ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ยอดรวม คดิเป็นร้อยละ 
1. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  129,914,400 - 129,914,400 9.74 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั  109,985,875 - 109,985,875 8.25 
3. Chase Nominees Limited 42 56,429,000 - 56,429,000 4.23 
4. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 55,324,300 - 55,324,300 4.15 
5. Daiwa Securities Capital Markets Co., LTD-Clients Account 42,000,000 - 42,000,000 3.15 
6. State Street Bank and Trust Company 34,531,756 - 34,531,756 2.59 
7. Nortrust Nominees LTD. 29,667,700 - 29,667,700 2.22 
8. State Street Bank and Trust Company for Australia 26,557,900 - 26,557,900 1.99 
9. HSBC (Singapore) Nominees pte LTD. 26,426,900 - 26,426,900 1.98 
10. J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.Lend 24,699,052 - 24,699,052 1.85 
11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 797,603,784 13,336 797,617,120 59.85 

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

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

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 465,774,587 60 465,774,647    38.37 
ทีม่า:  รายงานรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว ผูฝ้ากหลกัทรัพยก์บัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แจง้ช่ือผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นสัญชาติ
ต่างดา้ว ในบญัชีฝากหลกัทรัพยส์าํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ัญชาติไทย จาํนวน 60,515 หุน้ และผูฝ้ากหลกัทรัพยแ์จง้ช่ือ 
ผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นสัญชาติไทยในบญัชีฝากหลกัทรัพยส์าํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ัญชาติต่างดา้วจาํนวน 38,500 หุน้ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามระเบียบวธีิปฏิบติัของศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  จึงปรากฏช่ือ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) 

http://www.set.or.th/nvdr


บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั 
-ไม่มี 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะ
ยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ
บริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือเห็นวา่บริษทัฯ มีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะ
ทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ปี 2554 มีดงัน้ี  

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2554 มีมติให้บริษทัฯ จ่ายเงิน 
ปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุ้นสามญั และผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราท่ีเท่ากนั จาํนวน 0.50  บาทต่อหุ้น ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2554 
จาํนวน  1,277,829,703  หุน้*  คิดเป็นเงิน 638,914,851.50 บาท 

• ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 มีมติใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานงวดคร่ึงปีหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุน้
สามญั และหุ้นบุริมสิทธิในอตัราท่ีเท่ากนั จาํนวน 0.70 บาทต่อหุ้น เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 จาํนวน 1,277,829,703 
หุน้*  คิดเป็นเงิน 894,480,792.10 บาท  เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ัง
ท่ี 11/2553 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2553 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2553 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้  คิดเป็นเงิน 638,914,851.50 บาท จ่ายเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2553 รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ทั้งส้ินจาํนวน 1,533,395,643.60 บาท หรืออตัรา 1.20 
บาทต่อหุน้      

หมายเหตุ  * จาํนวนหุน้ท่ีใชใ้นการคาํนวณเงินปันผล มาจากจาํนวนหุน้ของบริษทัฯ ทั้งหมด หกัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุน้จาก  
                      โครงการซ้ือหุน้คืน จาํนวน 55,324,300 หุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

ธนาคารธนชาตมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เม่ือผลประกอบการของธนาคารธนชาตมีกาํไร โดยจะพิจารณาถึงความ
เพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารธนชาต และเงินสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคาร
ธนชาตอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่ธนาคารธนชาต มีผลกาํไรพอและสมควรท่ี
จะทาํเช่นนั้น และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป  
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 บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั และบริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
เม่ือผลประกอบการของบริษทัมีกาํไร  โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินธุรกิจ และเงิน
ท่ีตอ้งสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทัอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว   
เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชุมคราวถดัไป 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

8.   การจดัการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและคณะกรรมการทรัพยสิ์นรอการขาย โดยมีโครงสร้างการกาํกบัดูแล
และบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดแนวนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 
2546 และมีนโยบายการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการรวมทั้งการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติัสาํหรับบุคลากรในองคก์ร   

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ “www.thanachart.co.th” และจดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในระบบขอ้มูลภายในของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นการส่ือสารให้บุคลากร
ทุกระดบัของกลุ่มธนชาตสามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตสนบัสนุนการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและ
การดาํเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ให้กบัพนักงานในกลุ่มธนชาตอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่ 
การออกแบบหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ ท่ีจะมีการสอดแทรกเน้ือหาการปฏิบติังานท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามหลกัวิชาชีพ โดยเฉพาะหลกัสูตรปฐมนิเทศท่ีมุ่งเน้นให้พนักงานท่ีเขา้ร่วมงานกบักลุ่มธนชาต 
ตระหนกัถึงการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงไดเ้พ่ิมศกัยภาพช่องทางการอบรมผา่นส่ือ E-learning ใหพ้นกังาน
ไดเ้ขา้ถึงการอบรม ทั้งน้ี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการทาํงานไดง่้ายข้ึน มีการใชว้ีดิทศัน์เป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสาร และมีการทดสอบความเขา้ใจเป็นประจาํทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายอนัสาํคญัในการให้บุคลากรทุกคนในองคก์ร
เขา้ใจการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในปี 2554 มีดังต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

1.1 การดูแลสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐาน
ตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียง 
ในท่ีประชุมอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นอิสระ และการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

1.2 การประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2554 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2554 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีเก่ียวกบั 
การประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบดว้ย วาระการประชุม และขอ้มูลในแต่ละวาระอย่างครบถว้น 
เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 
 

ระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ือง การเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2554 ท่ีแสดงกาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงรวมถึง
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เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ 
การประชุม โดยมีข้อมูลท่ีสําคัญ ได้แก่ วนั เวลา สถานท่ีประชุม วาระในการ
ประชุม ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม กฎเกณฑ์ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง 
ลงมติ รวมทั้งหนงัสือมอบฉันทะ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยมีขอ้มูล
เหมือนกบัขอ้มูลในเอกสารท่ีส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี ไดเ้ผยแพร่
รายงานประจาํปีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมดว้ย 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
(www.thanachart.co.th) 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายล่วงหน้า 
ก่อนวนัประชุม 14 วนั  

ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในหนังสือพิมพร์ายวนั  
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์

 บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติม 
และสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินกิจการ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 จนถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2553 โดยจดัให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และ 
มีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางการเสนอเร่ือง ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ผลในท่ีประชุม 

 บริษทัฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น และ
เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
มาประชุมแทนได ้

 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน พร้อมกบัประวติัและ 
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกในการ
มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีจดัการประชุม เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ มีการนาํระบบ
บาร์โคด้มาใชล้งทะเบียน พร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง  

 บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้น
สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ บริษทัฯ ไม่มี
การสลบัวาระการประชุมหรือเพ่ิมวาระการประชุมหรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหัน 
รวมทั้งใหสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมอยา่งเตม็ท่ี 
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 มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือ 
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน จาํนวน 1,663 ราย รวมจาํนวนหุ้น 647,184,842 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 50.65 ของจาํนวน 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 ประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน
อยา่งชดัเจน ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในช่วงเปิดการประชุม 

 บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนสําหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดเ้ปิดให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 ในการประชุมมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบวดิีทศัน์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลชดัเจน 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างครบถว้น และไดจ้ดัส่ง 
ร่างรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2554 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลท.”  และเผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 

1.3 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานภายในบริษทัฯ จดัระบบงานการเก็บรักษาขอ้มูลภายในให้มีการกาํกบัดูแลอยา่ง
เหมาะสม 

 กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหาร
สูงสุดฝ่ายบญัชี ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์“สํานักงาน ก.ล.ต.” 
รายงานการถือหุ้น รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทต่าง ๆ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ  
เป็นรายไตรมาส และหากมีการซ้ือ-ขายหุน้ของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจาก
วนัซ้ือ-ขายหุน้ และส่งสาํเนาใหป้ระธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษทัทราบทุกคร้ัง 

 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และท่ีปรึกษา ท่ีล่วงรู้สารสนเทศสําคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ นํามาใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยกาํหนดไวใ้นประกาศและในจรรยาบรรณของ 
กลุ่มธนชาต 

 มีการประกาศ เร่ือง การกาํกบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
โดยกาํหนดช่วงระยะเวลาห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา  
15 วนั ก่อนวนัส้ินแต่ละไตรมาส จนถึงวนัท่ี 2 หลงัจากวนัท่ีบริษทัฯ เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 

 กรณีพบมีการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบติัท่ีผิดวินัย ตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวนิยั 
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มาตรการดูแลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 1.4 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจน
มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น รวมทั้งกาํหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในไม่ให้ผูบ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

 มีนโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่มธนชาต และการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัในกลุ่ม 
ธนชาต กับกรรมการหรือผู ้มีอ ํานาจในการจัดการบริษัทในกลุ่มธนชาต หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
โดยหลกัการ คือ 

การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 1. 

1.1 ให้บริษทัท่ีมีคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ยกเวน้ธุรกรรมระหว่างบริษทัภายในกลุ่มธนชาตท่ีเป็นรายการระหว่างบริษทัแม่กบับริษทัลูก 
ท่ีบริษัทแม่ถือหุ้นทางตรงเกือบทั้ งหมด หรือรายการระหว่างบริษัทลูกกับบริษัทลูกท่ีมีบริษัทแม่ถือหุ้นทางตรง 
เกือบทั้ งหมดในทั้ งสองบริษทั (ตั้งแต่ร้อยละ 99 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของบริษทันั้น) ให้เสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยไม่ตอ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (บริษทัแม่ตามขอ้น้ี หมายถึง บริษทัท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ในอีกบริษทั) 

1.2 จะตอ้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากกรรมการทุกท่าน 
ท่ีเขา้ร่วมประชุมลงมติ ยกเว้นธุรกรรมระหวา่งบริษทัภายในกลุ่มธนชาต การพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 
อาจใชม้ติเสียงขา้งมากกไ็ด ้

 โดยในวาระการประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงท่ีมี
ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

1.3 การพิจารณาหลกัเกณฑ์การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัย
ให้หารือไปยงัหน่วยงานกาํกับกฎระเบียบ และให้หน่วยงานกาํกับกฎระเบียบมีอาํนาจในการกาํหนดหลักเกณฑ ์
การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

2. การนาํเสนอเร่ืองเพ่ือใหค้ณะกรรมการแต่ละบริษทัพิจารณา จะตอ้งมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 

2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการควบคุมสินเช่ือหรือการลงทุน และ/หรือ หน่วยงานกาํกับ
กฎระเบียบ ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมสินเช่ือหรือการลงทุน หรือก่อภาระผกูพนั 

หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบ ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน นอกเหนือจากธุรกรรมในขอ้ (2.1) 2.2 

ท่ีแสดงวา่ธุรกรรมท่ีขออนุมติัปฏิบติัถกูตอ้งตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” และกฎหมายกาํหนด 

3. แนวทางในการติดตามและปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมระหวา่งกนั และการเปิดเผย
ขอ้มูลการทาํธุรกรรมในกลุ่ม 

3.1 กรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการตามนโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มท่ีกาํหนดไวไ้ด ้หรือ
กรณีท่ีเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํธุรกรรมภายในกลุ่ม ให้นาํเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการ 
ของบริษทัแม่พิจารณา 
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3.2 ใหมี้การรายงานขอ้มูลการทาํธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธนชาตทุก 6 เดือน โดยกาํหนด
ดงัน้ี 

3.2.1 ให้ธนาคารธนชาตและบริษัทลูก รายงานการทําธุรกรรมระหว่างกันภายใน 
กลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารรับทราบตามลาํดบั 

3.2.2 ให้บริษทัฯ และบริษทัลูก ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น 
เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์  จํากัด รายงานการทําธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธนชาต 
ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษทัฯ รับทราบตามลาํดบั 

3.3 ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํธุรกรรมต่อบุคคลภายนอก โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ของทางการ รวมถึงมาตรฐานบญัชี 

 มีการกาํหนดขั้นตอนการทาํรายการเก่ียวกบั การซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ กบับริษทั 
ในกลุ่มธนชาต หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 กรณีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการระหว่างกนั จะส่ง
เร่ืองใหห้น่วยงานกาํกบักฎระเบียบใหค้วามเห็นในประเดน็ขอ้กฎหมายและเกณฑป์ฏิบติั ก่อนนาํเสนอผูมี้อาํนาจเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมติั 

 มีการกาํหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่า รายการใดท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนัมีผลประโยชน์ในการทาํรายการ ตอ้งแจง้การมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพิจารณา และห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมในช่วงการพิจารณารายการนั้น ๆ 

 มาตรการกรณีการขออนุมติัทาํธุรกรรมในกิจการท่ีบริษทัฯ กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยมติเอกฉนัท ์โดยไม่มีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัการทาํธุรกรรมนั้น ๆ 

 มาตรการรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
ของ ตลท. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ธปท. 

 การเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
หรือรายการระหวา่งกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการกาํหนด 

 มีการสอบทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามแผนงานตรวจสอบประจาํปีและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้น ตลอดจนถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของกรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวเป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลในการ
ควบคุมดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผยรายการธุรกิจกบักิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน รวมถึงคู่สมรส 
ญาติ และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 
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2. บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตกาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดแ้ก่ ลูกคา้  คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ รวมถึงสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน  
มีการเปิดเผยขอ้มูลโดยส่ือภายในเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกระดบัถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวทางเวบ็ไซต์บริษทัฯ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าวไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลา  
โดยกาํหนดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงและมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแลและอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช้
สิทธิอยา่งเตม็ท่ี 

พนกังาน 

ยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยมีการสํารวจขอ้มูล
ตลอดจนพิจารณาถึงอตัราเงินเฟ้อและดชันีผูบ้ริโภค เพ่ือใชเ้ป็นแนวโนม้ในการปรับเงินเดือน รวมถึงใชร้ะบบตวัช้ีวดั
ผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยในปี 2554 ไดน้าํแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นสาํหรับ
พนกังานกลุ่มธนชาต สอดรับกบัยุทธศาสตร์หลกัในการดาํเนินธุรกิจ (CEO’s Six-point Agenda) ของกลุ่มธนชาต  
เป็นตวัวดัประสิทธิภาพการทาํงาน เพ่ือการจ่ายผลตอบแทนและการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ี 
ยงัมีการปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นของพนักงานตามความเหมาะสม 
กบัภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเตรียมการรวมกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่ การปรับเพ่ิมประเภทและวงเงินค่ารักษาพยาบาล 
การเพ่ิมสวสัดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร การปรับปรุงวนัลาหยุดพกัผ่อนประจาํปี การปรับปรุงอตัราสะสมและ
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การเพ่ิมสวสัดิช่วยเหลือกรณีเกิดอคัคีภยัและภยัธรรมชาติ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน 
ในกลุ่มธนชาต การซอ้มหนีไฟ รวมถึงไดมี้การปรับปรุงและดูแลสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงานใหเ้หมาะสม เพ่ือให้
พนกังานไดรั้บความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ตลอดจนการเสริมสร้างสัมพนัธภาพในการทาํงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงรวมถึงการส่ือสารขอ้มูลท่ีจาํเป็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัทาํวารสารรายเดือน “สานสายใย” ซ่ึงเป็นวารสาร 
ท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารข้อมูล เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีจะก่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงานในกลุ่มธนชาต 
นอกจากน้ี มีการส่ือสารผ่านระบบโทรทศัน์ภายในองค์กร “ธนชาต แชนแนล” รวมถึงการส่ือสารผ่านอินทราเน็ต 
ท่ีมุ่งเน้นสําหรับเผยแพร่ข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีมีความสําคญั เช่น ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต กฎเกณฑ ์
จากทางการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธนชาต และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาตท่ีไดมี้การจดัในช่วงปี 2554 

กลุ่มธนชาตยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยในปี 2554 กลุ่มธนชาตยงัคงมุ่งเนน้ 
การยกระดบัความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานในทุกระดบั รวมถึงการ
พฒันาศกัยภาพดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ท่ีสนบัสนุน
ให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบติังานตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายของกลุ่มธนชาต รวมทั้ งเสริมสร้าง 
ให้พนักงานตระหนกัถึงการดาํเนินงานตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
จึงได้กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  แผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต และ 
การดาํเนินการรวมกิจการ เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และการรวม
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โครงการ Go Together เป็นโครงการพิเศษของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีจดัใหมี้ข้ึน 
เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพนกังานภายใตว้ิสัยทศัน์ของกลุ่มธนชาต คือ การทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งสมคัรสมานสามคัคี หรือ Synergy โดยในปี 2554 โครงการ Go Together ไดถู้กจดัให้มีข้ึน 18 คร้ัง  
โดยหมุนเวียนเปล่ียนไปในแต่ละพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง จะมุ่งเนน้ให้มีการส่ือสารนโยบายและ
ทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาตจากส่วนกลาง เพ่ือให้พนักงานทั้ งกลุ่มธนชาตเข้าใจในทิศทางกลยุทธ์เดียวกัน  
การแลกเปล่ียนวสิัยทศัน์ในการดาํเนินแผนธุรกิจของผูบ้ริหารจากส่วนกลางและผูบ้ริหารของเครือข่ายสาขา โดยมุ่งเนน้
ถึงการปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามภูมิทศัน์การแข่งขนัของแต่ละพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของ 
กลุ่มธนชาตเป็นการดาํเนินธุรกิจเพ่ือลูกคา้ของแต่ละภูมิทศัน์ การแข่งขนัอยา่งแทจ้ริง และการสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ให้กับพนักงานให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร อีกทั้ งยงัเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้ งกลุ่มธนชาต มีความ
กระตือรือร้นและเขา้ใจถึงการทาํธุรกิจอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงจะเป็นพลงัอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะทาํใหก้ลุ่มธนชาตประสบความสาํเร็จ 
สาํหรับปี 2555 น้ี โครงการ Go Together ยงัคงมีการดาํเนินการต่อไปยงัพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ภายใตแ้นวความคิด 
ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากการรวมพลงัความแข็งแกร่ง หลงัการรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต 
และความแขง็แกร่งของผูถื้อหุน้อยา่งสโกเทียแบงก ์

ลกูคา้ 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการท่ีเป็นธรรม พร้อมนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งครบถว้นและเพียงพอใหล้กูคา้ทราบก่อนตดัสินใจ 

กลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

กลุ่มธนชาตไดมี้การพฒันาระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้สามารถรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกคา้ 
บุคคลภายนอก และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนาํความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ มาพฒันาองค์กร  
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจ้าหน้าท่ีการตลาด ศูนยล์ูกค้าสัมพนัธ์ 
กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) เป็นตน้ บริษทัฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ระบบรับเร่ืองร้องเรียนอยา่งชดัเจน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะติดตามขอ้ร้องเรียน พร้อมแจง้กลบัไปยงัลูกคา้หรือ 
ผูร้้องเรียนทุกราย และนาํขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงการใหบ้ริการของกลุ่มธนชาต ให้ตอบสนองความตอ้งการและทาํให้
ลกูคา้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการต่อไป 

คู่คา้/เจา้หน้ี 

สาํหรับคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติังานในการจดัซ้ือ จดัจา้ง ท่ีชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีระเบียบอาํนาจอนุมัติเก่ียวกับ 
การจดัซ้ือพสัดุ และการเช่าอยา่งละเอียดและรัดกุม รวมถึงกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างบริษทัฯ กับพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน และไม่ให้บุคคล 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกนัมิให้
เกิดผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 
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สําหรับเจา้หน้ี ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้รวมทั้งยึดมัน่ในความซ่ือสัตยต่์อการปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีไดใ้ห้ไวต่้อเจา้หน้ี โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงร่วมกนั รวมทั้งหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ท่ีจะร่วมมือกนัในระยะยาว 

คู่แข่ง 

ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกา และแข่งขนักบับุคคลอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนภายใตน้โยบายและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว้
อย่างเป็นธรรม ไม่กล่าวหา ให้ร้าย หรือซํ้ าเติมคู่แข่งขนั รวมถึงไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่ง ดว้ยวิธี 
ท่ีไม่สุจริตและไม่เหมาะสม 

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มธนชาต ไดย้ดึมัน่ในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเป็น ผูน้าํในการผลกัดนั
อยา่งจริงจงั ซ่ึงหลกัการของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตน้ี ดาํเนินอยูภ่ายใตห้ลกัการในเร่ืองรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) ท่ีว่า “เติบโตอยา่งย ัง่ยืนและมีคุณธรรมพร้อม 
มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมอยา่งเขา้ใจ ตั้งใจจริงและต่อเน่ือง จากความร่วมมือ
กบัพนกังาน พนัธมิตร ชุมชนในทอ้งถ่ินและสังคม” 

ภาครัฐ 

ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ และให ้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดาํเนินธุรกิจกับองค์กร หรือบุคคลท่ีกระทาํผิด 
ต่อกฎหมาย 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีดูแล
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ให้มีการรายงานท่ีถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและ 
เช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และจัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผย
คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) ประกอบการจดัส่ง 
งบการเงินรายไตรมาสและงวดประจาํปี โดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงิน ประจาํงวดคร่ึงปีแรก ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2546 เป็นตน้มา 

บริษทัฯ มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบริษทัจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กร รวมถึงให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ี สามารถติดต่อ 
ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ไดท้างโทรศพัท์หมายเลข 0 2217 8000, 0 2217 8444 และ 0 2217 8199 ต่อ 
3027 หรือ E-mail Address: tcap_ir@thanachart.co.th บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการให้ขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก
จะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น เท่าเทียมกนั โปร่งใส และทนัการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1. 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

- งบการเงินของบริษทัฯ และรายงานประจาํปี (Annual Report) 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์2. 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์3. 

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

ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ 5. 

6. การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) 

การพบปะใหข้อ้มูลแบบตวัต่อตวั (Company Visit/One-on-One Meeting) 7. 

การเดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 8. 

การจดัส่งหนงัสือแจง้ข่าวสารทางไปรษณีย ์9. 

กิจกรรมในรอบปี 2554 ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับสูงของบริษทัฯ รวมทั้ งส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ไดพ้บและใหข้อ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเขา้พบสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุม
ทางโทรศพัท ์(Conference Call) การจดัพบนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยก์ลุ่มยอ่ย (Group Analyst Meeting) และการเดินทาง
ไปพบนกัลงทุนต่างประเทศ (Road Show) 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ทั้งดา้นการเงิน 
การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ อนัทาํให้สามารถบริหารจดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษทัฯ 

บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 
2551 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศของ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 
กรกฎาคม 2552 

กรรมการอสิระ 

บริษทัฯ กาํหนดนิยามและคุณสมบติัเขม้กวา่แนวทางของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้น ๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี 
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุม 
ของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม 
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม 
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ 
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้งกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน  
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  9. 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  
ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี 
สถานการณ์ใดท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน หรือ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายความวา่ กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการ
ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่ 
จะแสดงไวว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ
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2. กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร หมายความวา่ 

1) กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารงานในตาํแหน่งผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูซ่ึ้งมีตาํแหน่ง
เทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

2) กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด  ๆ  
เยีย่งผูบ้ริหาร และใหห้มายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

3) กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการ 
มีมติอนุมติัไวแ้ลว้เป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

ทั้งน้ี ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมกนัร้อยละ 55.55 (5 ใน 9 คน) ของจาํนวน
คณะกรรมการทั้งหมด โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีโครงสร้างคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ตาํแหน่ง 
กรรมการที่ 
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการ
อสิระ 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ ประธานกรรมการ -  - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  - - 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ - -  

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ - -  

5. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการ - -  

6. นายพิมล รัฐปัตย ์ กรรมการ -  - 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  - - 

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ  - - 

หมายเหตุ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ ประกอบด้วย นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
โดยมีนายภาณุพนัธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 

การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง  
ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 
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โดยการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใชว้ิธีจบัสลาก ส่วนในปี 
ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน 
อยูใ่นตาํแหน่งมานานเท่า ๆ กนั เป็นจาํนวนมากกวา่จาํนวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการ
ดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยใชว้ธีิจบัสลาก 

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าว อาจไดรั้บคดัเลือกแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในฐานะตัวแทนของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการ 
ของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จํากัดอยู่แต่เฉพาะผู ้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้ งน้ี โดยทั่วไป
คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ ในการกาํหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการ 
ท่ีเหมาะสม และการดูแลใหมี้ระบบการติดตามตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็นธรรมต่อองค์กร ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ 

2. กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั แผนกลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวน
ตามความเหมาะสม 

3. กาํกบั ดูแล และติดตามให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ขอ้บงัคบั  
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ 
ของบริษทัฯ 

4. ดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัดูแล 
การบริหารงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ธุรกิจ 

5. ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และ 
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา 

6. จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรายงานทางการเงินประจาํปี และแสดง 
ไวคู้่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี โดยครอบคลุมเร่ืองสาํคญัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน เพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชี โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร 7. 

กาํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และอาํนาจในการบริหารงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 8. 

9. ประเมินผลการปฏิบติังาน พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และเง่ือนไขการจ้างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะ 10. 

พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 11. 
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การแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนด
นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 

การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจสถาบนัการเงิน จึงอยู่ในบงัคบัของประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 
13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจ้ัดการ และผูมี้อาํนาจ 
ในการจดัการของบริษทัฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในบริษทัอ่ืนไดอี้กไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจาํเป็น โดยกาํหนด
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้อนุมัติจัดตั้ งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 3. 

นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร 4. 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั
ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริหารจดัการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 2. 

บริหารจดัการเก่ียวกบัสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 3. 

บริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกรรมของบริษทัฯ เช่น การลงทุน ทรัพยสิ์นรอการขาย เป็นตน้ 4. 

5. บริหารจัดการการดาํเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล  
การจดัการงานธุรการ เป็นตน้ 

6. มอบหมายหน้า ท่ี  หรือมอบอํานาจ ช่วง เ ก่ียวกับการบริหารจัดการ ท่ีอยู่ภายใต้อ ํานาจของ 
คณะกรรมการบริหาร 

กลัน่กรองงานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 7. 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิ้จารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ข้ึน โดยมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลท. 
และ ธปท. กาํหนด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบัดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐาน 
ท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดี และมีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่าย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเป็นอิสระในการทาํงานอยา่งเต็มท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับขอบเขต
อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ไดก้าํหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลท. และ ธปท. 
กาํหนด และได้ประกาศเป็นกฎบตัรไวโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีสํานักตรวจสอบทาํหน้าท่ี
ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบของบริษทัฯ กฎหมาย และขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนั
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2541 มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ 2 ใน 3 คนน้ี มีความรู้ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี
หรือการเงิน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 2. 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 นายภาวตั เมธีชุติกลุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ กรรมการท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน มี 2 คน คือ นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 
และนางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการจดัทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้โดยประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และผูก้าํกบัดูแล 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ว่ามีอย่างเพียงพอสอดคลอ้งกบัแนวทางของ ธปท. และ
นโยบายของบริษทัฯ 

4. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เม่ือมีขอ้สังเกตหรือสันนิษฐานวา่ อาจมีการทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือ 
มีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้ง และ
ครบถว้น 

6. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทางการ 
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7. พิจารณาผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งติดตาม
ผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

8. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ 
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ 9. 

มีอาํนาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือใหข้อ้มูลหรือช้ีแจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 10. 

11. มีอาํนาจลงนามอนุมติั ดงัน้ี 

การบริหารจดัการงานทรัพยากรบุคคลของสาํนกัตรวจสอบ ตามระเบียบเก่ียวกบัพนกังาน 11.1 

11.2 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของสํานกัตรวจสอบภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั โดยให้กรรมการ 
ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 

12. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย และบริษัทลูกของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของ 
กลุ่มธนชาต โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัยอ่ย และบริษทัลูกของบริษทัยอ่ย มอบหมายให้สายงานตรวจสอบ 
ของธนาคารธนชาต สรุปผลภาพรวมการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบบริษัทย่อย และบริษัทลูก 
ของบริษทัยอ่ย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ รับทราบในฐานะบริษทัแม่ 

 กรณีท่ีมีประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การทุจริต และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่องบการเงิน หรือสถานะ หรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง ใหร้ายงานใหท้ราบอยา่งละเอียด 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และตามท่ี ตลท. หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนด 

 โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มธนชาต มีบทบาทในการบริหารความเส่ียงครอบคลุมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

13.1 กาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานตามแนวนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 
และของกลุ่มธนชาต 

13.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต 

13.3 ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2545 มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีกรรมการสรรหา จาํนวน 
3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา 1. 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการสรรหา 
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 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการผู ้จัดการ ผู ้มีอ ํานาจ 
ในการจดัการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวให ้ธปท. หากมีการร้องขอ 

กาํหนดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจาก 2. 

2.1 คุณวฒิุ ความรู้ ประสบการณ์ 

2.2 การอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.3 นาํผลการประเมินคณะกรรมการมาใชป้ระกอบการพิจารณา ในกรณีท่ีกรรมการเดิมดาํรงตาํแหน่ง
ต่ออีกวาระ 

3. กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั
กรรมการ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4. ดูแลให้บริษทัฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบติั และจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ กาํหนด รวมถึงเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ ง หรือนําเสนอ 
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตามแต่กรณี 

6. คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

จดัเตรียมแผนการสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ 7. 

8. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปี 

รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 9. 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายสรรหา สรุปดงันี ้

แนวทางการพิจารณาสรรหา 

1. สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ โดยคัดเลือกผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ 
ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดย 

1.1 เล่ือนตาํแหน่งบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง เหมาะสม
กบัตาํแหน่งงานนั้น 

1.2 โยกยา้ยบุคลากรภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตท่ีมีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู้ 
ส่ิงใหม่ ๆ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยเน้นบุคลากรจากภาคสถาบันการเงิน หรือท่ีเก่ียวกับธุรกิจ 
ทางการเงินท่ีมีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 
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นโยบาย 

สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู ้มีอ ํานาจในการจัดการ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกบักิจการของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานําเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีตาํแหน่งว่างลงเน่ืองจาก 
ครบวาระ และในกรณีอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี โดยมีนโยบายในการสรรหา ดงัน้ี 

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองคป์ระกอบโดยรวมของบริษทัฯ เพ่ือใหไ้ดโ้ครงสร้าง
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนถึงบุคลากรท่ีตอ้งการสรรหา 

2. สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
และเกณฑท่ี์ทางการกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกบัความ
ตอ้งการ พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ของบริษทัฯ ในตาํแหน่งนั้น ๆ 

4. สรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
กบับริษทัฯ 

5. จดัให้มีการพิจารณาประเมินการทาํงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
และผูมี้อาํนาจในการจดัการเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง 
ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
บริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการสรรหากาํหนด 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจัดตั้ งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2545  
มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 1. 

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 2. 

นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 3. 

นายธเนศ ขนัติการุณ เลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวให้ ธปท. 
หากมีการร้องขอ 

2. พิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
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3. กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจ 
ในการจดัการ เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจาํปี 

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 4. 

5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

6. ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ  กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีกาํหนดใชใ้นปัจจุบนัเพ่ือความเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี 

7. พิจารณาการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 
เพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

8. เปิดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ งจัดทาํรายงาน 
การกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 

รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 9. 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายกาํหนดค่าตอบแทน สรุปดงันี ้

แนวทางการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่  
และผูมี้อาํนาจในการจดัการ ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูด 
รักษา และจูงใจกรรมการ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังาน 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่  
และผูมี้อาํนาจในการจัดการ มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีโปร่งใส ปฏิบติัตามหลกัของบรรษทัภิบาล และสามารถ
ตรวจสอบได ้

นโยบาย 

1. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ โดย 

เปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียง 1.1 

1.2 เหมาะสมกบัผลประกอบการของบริษทัฯ และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  
และสอดคลอ้งกบัผลการประเมินผลงานประจาํปี 

การจ่ายผลตอบแทน อยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 1.3 

ตอ้งอยูใ่นกรอบและหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแล 1.4 

2. แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจัดการ ตอ้งคาํนึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง 
ใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนผูถื้อหุน้ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 
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คณะกรรมการบริหารทีดู่แลการบริหารความเส่ียง 

ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล และกลัน่กรองการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของ
บริษทัฯ ซ่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ย บริษทัฯ จึงกาํหนดให้
คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ยอีกฐานะหน่ึง โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารในการดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต 

พิจารณาอนุมติัการใหสิ้นเช่ือ ลงทุนแก่บริษทัลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 1. 

2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทัฯ ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียง 
ท่ีกาํหนดไว ้

พิจารณาอนุมติัการใหสิ้นเช่ือ ลงทุนของกลุ่มธนชาตท่ีเกินระดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนด 3. 

บริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 4. 

5. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต และนโยบายการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาต เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาอนุมติั 

6. ประเมินความเส่ียงและกาํหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียงของกลุ่มธนชาต เพ่ือให้มั่นใจว่า
นโยบายการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการทีดู่แลในเร่ืองบรรษัทภิบาล 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการมีระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลกัการและ 
ขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทาง 
การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ทาํบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance Committee) โดยเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตามแนวทางท่ี 
ตลท. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ธปท. กาํหนด โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 2 ชุด ทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย 
ท่ีกาํหนดข้ึน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการใหมี้ระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการ 
ลงมา และผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบญัชี ตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี 

นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1. 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 2. 

นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจ 3. 

นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 4. 
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5. นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 

6. นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี 7. 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง นายภาณุพันธ์ุ ตวงทอง เป็นเลขานุการบริษัท ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และมอบหมายให้สํานกัเลขานุการองคก์รเป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

รับผดิชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 1. 

2. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึง
หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
และสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

3. ดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ แนะนาํ
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติั
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทัฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รายงาน
ประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัฯ  
ตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร 

8. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และพฒันากรรมการให้มีทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 9. 

ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 10. 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวล้่วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยกาํหนดประชุม
เดือนละ 1 คร้ัง ในสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ทั้งน้ี จะมีการกาํหนดวาระ
ล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน ประกอบดว้ย วาระเพ่ือทราบ วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ืออนุมติั วาระสืบเน่ือง และวาระ 
การบริหารความเส่ียง ท่ีตอ้งพิจารณาเป็นประจาํทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯจะเป็นผูจ้ัดทาํหนังสือ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554  8-21 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาส
ให้กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอยา่งเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแสดงขอ้สังเกต
และความเห็นของกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2554 
 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประชุมท้ังหมด  
12 คร้ัง 

ประชุมท้ังหมด  
20 คร้ัง 

ประชุมท้ังหมด  
2 คร้ัง 

ประชุมท้ังหมด  
2 คร้ัง 

ประชุมท้ังหมด  
12 คร้ัง 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 12 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพพิฒัน ์ 12 - - - 12 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 11 20 2 2 - 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 12 20 2 2 - 

5. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 11 20 2 1 - 

6. นายพิมล รัฐปัตย ์ 12 - - - - 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 12 - - - 8 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 12 - - - 12 

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 12 - - - 9 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 

1. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ  มิได้กําหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไว้ เพียงแต่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่า 
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีข้ึนได ้2 กรณี คือ  1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระ และ  2) กรณีแต่งตั้ งกรรมการระหว่างวาระเน่ืองจากตาํแหน่งว่างลง ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหน้าท่ีในการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษทัฯ โดยในกรณีแรกจะตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนกรณีหลงัคณะกรรมการบริษทัฯ สามารถ
พิจารณาลงมติไดภ้ายใตคุ้ณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน เวน้แต่ในกรณีตาํแหน่งกรรมการว่างลง
ระหว่างวาระจนเหลือน้อยกว่าท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการท่ีเหลือจะทาํการในนามของคณะกรรมการได ้
เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงทั้งหมดเท่านั้น ในส่วนของกรรมการ
อิสระมีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ตลท. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
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ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกเสียง
ลงคะแนน และท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเลือกตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 1) 

2) ในการเลือกตั้ งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน 
หรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ไดต้ามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ 
ลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตามขอ้ 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด 
มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน 
ท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

2. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และ 
ในจาํนวนน้ีใหก้รรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแล
กิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหาร 
โดยตาํแหน่ง 

3. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็นกรรมการอิสระ 
อยา่งนอ้ย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมี
อาํนาจหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีทางการกาํหนด  
มีความเป็นอิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็นกรรมการอิสระหรือ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งทาํหน้าท่ี 
เป็นคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร 
ของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางท่ีหน่วยงานทางการกาํหนด 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการบริษทัฯ ทุกคนไดผ้า่นหลกัสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute 
of Directors Association: IOD) คนละ 1 หลกัสูตรเป็นอยา่งนอ้ย โดยในปี 2554 กรรมการจาํนวน 1 คน ไดเ้ขา้รับ 
การอบรมเพ่ิมเติมในหลกัสูตรท่ี IOD จดัข้ึน ดงัน้ี 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 
รุ่น 1/2554 
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ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 - 

ประกาศนียบตัร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 - 

ประกาศนียบตัร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 - 

- ประกาศนียบตัร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  
รุ่น 13/2554 

ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 - 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี แบ่งออกเป็น  1) การประเมิน 
ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และ  2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย 
ในปี 2554 การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยภาพรวมทั้ งคณะอยู่ในระดบั “ดีมาก” มีค่าเฉล่ีย 4.71  
จากคะแนนเตม็ 5 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.54 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหา ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจัดเตรียมแผนการสืบทอดตาํแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการบริษทัฯ 

การปฐมนิเทศกรรมการและผูบ้ริหารใหม่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ สํานกัเลขานุการองคก์รรับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร
สําหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย รายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึงจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย 
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และคู่มือคุณสมบติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงจะประกอบดว้ย คุณสมบติั
และลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน รวมทั้งแนบพระราชบญัญติัและประกาศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดใ้ห้ความสาํคญัของการกาํหนดใหมี้นโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ 
มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล  มีความโปร่งใส  และความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน  และ 
มีความรับผิดชอบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ตลอดจนการบริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด 
ของผูถื้อหุน้ 

โดยได้กาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั
หรือใกลเ้คียง และให้เหมาะสมกบัผลประกอบการของบริษทัฯ และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินผลงานประจาํปี อีกทั้งยงัคาํนึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น 
และอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการท่ีกํากับดูแล และมีแนวทางการประเมินผลงาน 
ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจัดการ  
โดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ความสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนผูถื้อหุ้น
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 
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โดยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และผูบ้ริหารระดับสูงจะต้องเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 
จากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติักรณีผูบ้ริหาร และเสนอ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรณีกรรมการ ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะจ่ายในลักษณะ 
ของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จ 

สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจะพิจารณากาํหนดจาก
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
ในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ จะจ่ายในลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
ผลการปฏิบติังานรายบุคคล โดยกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator: KPI) ไวใ้นแต่ละปี  
และจ่ายค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน  เงินช่วยเหลือ  โดยเฉลี่ยอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกบั
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  รวมทั้ งส้ินจํานวน 
24,598,956.44 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ 
เงินบาํเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2553) สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 1. 
 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
บําเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 960,000.00 480,000.00 3,066,791.32 4,506,791.32 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 480,000.00 220,000.00 1,533,395.64 2,233,395.64 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 

5. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 480,000.00 220,000.00 1,533,395.64 2,233,395.64 

6. นายพิมล รัฐปัตย ์ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 480,000.00 240,000.00 1,533,395.64 2,253,395.64 

รวม 4,800,000.00 2,360,000.00 15,333,956.44 22,493,956.44 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 2. 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 480,000.00 300,000.00 780,000.00 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 360,000.00 200,000.00 560,000.00 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 360,000.00 200,000.00 560,000.00 

รวม 1,200,000.00 700,000.00 1,900,000.00 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา มีรายละเอียดดงัน้ี 3. 
 

รายนามคณะกรรมการสรรหา ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา 1. 50,000.00 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 30,000.00 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 30,000.00 

รวม 110,000.00 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดดงัน้ี 4. 
 

รายนามคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา 1. 50,000.00 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 30,000.00 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 15,000.00 

รวม 95,000.00 
 

คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 5. 

6. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา 
ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมจาํนวน 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ  
ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,537,488.00 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนน้ีไม่รวม
ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 7. 

บริษทัฯ มีธนาคารธนชาตเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั โดยในปี 2554 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายค่าตอบแทน
แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดงัน้ี 7.1 
 

รายนามคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม 
บําเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 693,000.00 556,400.00 2,714,419.67 3,963,819.67 

2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

3. นางมิเชล ชิว ควอ๊ก 346,500.00 0.00 1,357,209.82 1,703,709.82 

4. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

5. นายณรงค ์  จิวงักรู 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

6. นายสถาพร  ชินะจิตร 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

7. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

9. นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

10. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 346,500.00 278,200.00 1,357,209.82 1,981,909.82 

11. นายกอบศกัด์ิ ดวงดี 346,500.00 256,800.00 1,357,209.82 1,960,509.82 

12. นายมาร์ติน วคีส์ 173,250.00 85,600.00 1,357,209.82 1,616,059.82 

13. นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ 90,475.00 64,200.00 0.00 154,675.00 

รวม 4,421,725.00 3,188,600.00 17,643,727.69 25,254,052.69 

หมายเหตุ 1. นายมาร์ติน วคีส์ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 2. นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2554 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดงัน้ี 7.2 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารธนชาต 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 1. 219,600.00 357,500.00 577,100.00 

2. นายสถาพร ชินะจิตร 109,800.00 178,750.00 288,550.00 

3. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 109,800.00 178,750.00 288,550.00 

รวม 439,200.00 715,000.00 1,154,200.00 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554  8-27 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดงัน้ี 7.3 
 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต 
ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายณรงค ์ จิวงักรู 325,000.00 

2. นางมิเชล  ชิว ควอ๊ก 0.00 

3. นายสถาพร ชินะจิตร 195,000.00 

รวม 520,000.00 
 

คณะกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาตยงัไม่ไดก้าํหนดค่าตอบแทนและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 7.4 

7.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจาก
ผู ้จัดการลงมา ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก .ล .ต.  และตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 รวมจาํนวน 37 คน ไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ 
และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ฯลฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 201,253,695.00 บาท 

7.6 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีได้รับจากบริษัทย่อย  ธนาคารธนชาตมีกรรมการอิสระจาํนวน 1 คน  
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ได้รับค่าตอบแทนในปี 2554 เป็นเงินทั้ งส้ิน 
200,000.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

- ไม่มี 

บุคลากร 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานประจาํทั้งหมด 68 คน โดยแบ่งตามงานหลกั ดงัน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน/คน 
1. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 
2. สาํนกัตรวจสอบ 4 
3. สาํนกัเลขานุการองคก์ร  1 
    3.1 กลุ่มงานเลขานุการองคก์ร 10 
    3.2 กลุ่มงานเลขาและสนบัสนุนผูบ้ริหาร  8 
4. สายงานธุรกิจ  3 
    4.1  ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 7 
    4.2  ฝ่ายบญัชี 22 
    4.3  ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 6 
    4.4  ส่วนบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 1 
    4.5  ส่วนวเิคราะห์ขอ้มูลกลาง 3 
    4.6  ส่วนบริหารเงินและการลงทุน 2 
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ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหก้บัพนกังาน  

ในปี 2554 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีผา่นมา ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังาน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่า
ครองชีพ เงินช่วยเหลือ เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และอ่ืน ๆ เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 108,961,387.99 บาท 

การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน/ขอ้พิพาทดา้นแรงงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา   

นโยบายในการพฒันาบุคลากรของกลุ่มธนชาต 

ในปี 2554 กลุ่มธนชาตยงัคงมุ่งเน้นการยกระดบัความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
กบัตาํแหน่งงานในทุกระดบั รวมถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากร ท่ีสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนสามารถปฏิบติังานตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ของกลุ่มธนชาต รวมทั้งเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงการดาํเนินงานตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของทางการ และ
เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการยกระดบัความรู้และความสามารถของพนกังาน 
ให้สามารถปฏิบติังานในการให้บริการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองให้กบัลูกคา้ ในช่วงระหวา่งภารกิจการรวมกิจการและภายหลงั
การรวมกิจการไดอ้ย่างมัน่คง จึงไดก้าํหนดแผนพฒันาบุคลากรให้มีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ 
ของกลุ่มธนชาต และแผนการรวมกิจการเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 
และการบริหารสาขาหรือจุดให้บริการแก่ลูกคา้ต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต ท่ีสามารถให้บริการลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดีและ 
มีความต่อเน่ืองแมใ้นช่วงระหวา่งการรวมกิจการ ดว้ยการฝึกอบรมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมภายนอก
ตามความเหมาะสม ซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาํและการสนบัสนุนองคค์วามรู้ในหลากหลายรูปแบบจากสโกเทียแบงก ์ผูมี้ความ
เช่ียวชาญดา้นการเงินและการธนาคารในระดบัสากล รวมทั้งการฝึกอบรมและสัมมนาภายนอก การศึกษาดูงานกบั
สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

1. การพฒันาดา้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน นายหน้าประกนัชีวิต และ นายหน้าประกนั
วินาศภัย ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมและสอบใบอนุญาตให้กับผูจ้ ัดการสาขา 
เจา้หนา้ท่ีการตลาด เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ประจาํสาขาทัว่ประเทศ และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ท่ีสามารถเสนอและ
ขายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธนชาตให้กบัลูกคา้ ทั้งการฝึกอบรมเพ่ือสอบใบอนุญาตใหม่ และการฝึกอบรมเพ่ือต่ออายุ
ใบอนุญาตต่าง ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งอยูบ่นหลกัเกณฑท่ี์ทางการกาํหนด รวมทั้งสนบัสนุนการขาย 
โดยการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธนชาตไดอ้ย่างถูกตอ้ง และการให้บริการท่ีดีและครบวงจร (Cross 
Selling) 

2. การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะต่าง ๆ ให้กบัพนกังาน โดยเฉพาะความรู้และทกัษะดา้นการตลาด 
การขาย และการให้บริการ เพ่ือให้พนักงานสามารถนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและให้บริการท่ีน่าประทับใจ 
แก่ลูกคา้ เช่น หลกัสูตรมุมมองและความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคาร Selling Base Customer, Service Best 
Practice, Selling bases Customer Centric, Strategic Sales Management Workshop และ Hire - Purchase Marketing 
Program โดยมีพนกังานเขา้รับการอบรมรวมจาํนวนกวา่ 2,000 คน 

3. การฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นกาํลงัสําคญัในการเป็นหัวหนา้งานท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
ในการบริหารและการควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยหลักสูตร 
การฝึกอบรมและพฒันา เช่น Information Security for Top Management 2011, Leader as the Coach และ Become 
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4. การเสริมสร้างจิตสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CG & CSR Project) อยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา  
โดยได้มุ่งให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก 
วิชาชีพท่ีดี ตั้ งแต่แรกเขา้ปฏิบัติงานกับบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยสอดแทรกเน้ือหาไวใ้นทุกหลกัสูตรโดยเฉพาะ
หลกัสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการใช้ส่ือการอบรมแบบ E-Learning ท่ีพนักงานสามารถเขา้ถึงได้ง่าย  
ทั้งในรูปแบบของเน้ือหาและในรูปแบบของวดีีโอ เช่น วดีีโอเร่ือง คนดีสีส้ม 

5. การฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับกระบวนการทํางาน ระบบปฏิบัติการ และการประสานความสัมพันธ์ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับระบบงานท่ีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอนัเป็นผลจากการรวมกิจการ เช่น 
กระบวนการและระบบงานในการให้บริการลูกคา้ตามจุดให้บริการต่าง ๆ เช่น สาขาธนาคาร กระบวนการและ
ระบบปฏิบัติการด้านสินเช่ือ กระบวนการและระบบปฏิบัติการติดตามหน้ี กระบวนการและระบบปฏิบัติการ 
ดา้นการดาํเนินงาน เป็นตน้ ดว้ยความมุ่งหวงัใหบุ้คลากรของกลุ่มธนชาตสามารถปฏิบติังานและใหบ้ริการท่ีดีกบัลูกคา้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและต่อเน่ือง 

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงในปี 
2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” ไดใ้หค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านแลว้ ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานสอบบญัชี ดงัน้ี 

นางสาวภร์ิูพรรณ เจริญสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 และ / หรือ 1. 
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ / หรือ 
3. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 
แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ในรอบปี 2554 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี บริษทัสาํนกังาน 

เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยมี นางสาวภูร์ิพรรณ เจริญสุข เลข
ทะเบียน 4950 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สาํหรับงบการเงินปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ บริษทั สาํนกั

งานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั (Ernst & Young) ดงัน้ี 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,470,000 บาท 1.1 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย รวม 19 บริษทั เป็นจาํนวนเงินรวม 27,370,000 บาท 1.2 

2. ค่าบริการอืน่ (Non - Audit Fee) 
ปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท 

แอนด ์ ยงั จาํกดั ไดแ้ก่ การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการใหบ้ริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ี 
ธปท. กาํหนด การจดัทาํรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน การสอบทานและตรวจสอบรายงานการดาํรง
เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั “คปภ” 
กาํหนด และการสอบทานการปฏิบติังานดา้นภาษีอากรโดยจ่ายในรอบปีบญัชี 2554 จาํนวน 561,750 บาท และจะตอ้ง
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9. การควบคุมภายใน 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยเลง็เห็นวา่กระบวนการควบคุมภายในเป็นส่ิงสาํคญั
และจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ เพราะจะมีส่วนในการช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมถึงช่วยป้องกนั
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน นอกจากน้ีบริษทัฯยงัเลง็เห็น
วา่ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการพฒันาและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างองคก์ร และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูติ้ดตามควบคุมและผูป้ระเมินผลออกจากกนั 
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ดัใหมี้ระเบียบวิธีปฏิบติังาน
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน อีกทั้งยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการพิจารณาและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
                      คณะกรรมการบริษทัฯมีการพิจารณากาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้และมีการ
ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และคู่มือจริยธรรม (Code of conduct) เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติั รวมทั้งจดัใหมี้การจดัทาํ
แบบประเมินตนเองดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นการกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานทุกปี 

ในดา้นการดูแลบุคลากร บริษทัฯ มีการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรขององค์กรอย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บับริษทัฯ นอกจากน้ี  ยงัมีการใหส้วสัดิการต่างๆ แก่พนกังานท่ี
เพียงพอและเหมาะสม   

2. การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก โดยใหค้ณะกรรมการบริหารและกลุ่มงาน
บริหารความเส่ียงของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   พิจารณาและดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาต มีการบริหารความ
เส่ียงในดา้นต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่ไวใ้นระบบขอ้มูลกลางของบริษทั (Intranet) เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั โดยรายละเอียดการบริหารความเส่ียงไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองปัจจยัความเส่ียงแลว้  ซ่ึงในแนวทางการ
ติดตามความเส่ียง  ไดด้าํเนินการผ่านหน่วยงานภายในและคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง
เพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

                      บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัรายการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูท้าํหนา้ท่ีบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และผูท้าํหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัอนัเป็นการป้องกนัการทุจริต ในส่วนของการทาํรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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นอกจากน้ี บริษทัยงัมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามท่ีเกณฑ์ทางการ
กาํหนด โดยจะมีหน่วยงานท่ีจะศึกษาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ทางการให้พนักงานรับทราบและให้คาํปรึกษา ตลอดจน
ติดตามให้บริษทัมีการกาํหนดระเบียบให้ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งยงัมีฝ่ายงานท่ีคอยดูแลธุรกรรมสินเช่ือ 
ลงทุน และก่อภาระผกูพนั ให้มีการอนุมติัโดยถูกตอ้งและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติั รวมถึงมีสาํนกัตรวจสอบซ่ึง
ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ระบบบริหารความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อกาํหนด
นโยบายและทิศทางของบริษทัยอ่ย รวมถึงมีการรายงานผลการดาํเนินการของบริษทัยอ่ยแก่บริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน  

 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีกระบวนการจัดทาํขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้ ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นเพียงพอต่อ
การตดัสินใจ ถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั  เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี   
ขอ้มูลหรือสารสนเทศดงักล่าวมีระบบการจดัเกบ็ท่ีดีสามารถตรวจสอบได ้

 

               5. ระบบการติดตาม 

  การดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแต่ละ
ธุรกิจ และภาพรวมของทั้งบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกเดือน ซ่ึง
คณะกรรมการจะมีมติสั่งการให้มีการดาํเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือให้เขา้กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไป และมีคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพิ้จารณาและบริหารสภาพคล่อง ทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
โดยรวมของบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสาํนกัตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆของบริษทั          รายงานผลการปฏิบติังานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงแผนการตรวจสอบจะครอบคลุมธุรกรรมต่างๆของบริษทัทั้งหมด โดยมีมาตรการตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป กรณี
มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควรปรับปรุง สาํนกัตรวจสอบจะติดตามเพ่ือใหมี้การแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมไดมี้มติวา่ 
บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน ไดแ้ก่ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม    การบริหาร
ความเส่ียง   การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล   และระบบการติดตาม  
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10. รายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ  มีนโยบาย และระเบียบปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการระหวา่งกนัรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และประกาศทางการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพิจารณาการทาํรายการ บริษทัฯ จะ
ใชเ้กณฑเ์ช่นเดียวกบัลูกคา้หรือคู่คา้ทัว่ไป และเป็นไปตามกระบวนการท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสม ตามความจาํเป็นเพื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และในการกาํหนดราคาในการทาํรายการระหวา่งกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้ใชร้าคายุติธรรม เหมาะสมและเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ โดยไดค้าํนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นสาํคญั  

ในปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคล หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง 
บริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผน และควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ขอ้ 43 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนัท่ีสําคญักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ดงัน้ี 

การทาํรายการระหว่างกนักบับริษัทในกลุ่มธนชาต 

1.  บริษทัในกลุ่มธนชาตและลกัษณะของความสัมพนัธ์ 
 บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

1. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส 

จาํกดั (NFS AMC ) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ 

ร้อยละ 100  

1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ 

2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 

3. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

4. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

 

2. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 

 (MAX AMC) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ 

ร้อยละ 83.44  
3. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 (TBANK) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ 

ร้อยละ 50.96  

4. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

(TNS) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 

ถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 

จาํกดั (TFUND) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 

ถือหุน้ร้อยละ 75 

6. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  

(TNI) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100  

7. บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 
(TLIFE) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

8. บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั

(SCILIFE) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

9. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 

(TGL) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

10. บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

(THANI) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 65.18 
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 บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

11. บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั (NL) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TGL ถือหุน้

ร้อยละ 100 

 

12. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั    

(TS AMC) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

13. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั  

(TBROKE) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 

 ถือหุน้ร้อยละ 100 

14. บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอป

เมนท ์จาํกดั (TTD) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

15. บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์

เซอร์วสิ จาํกดั(TMS) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

16. บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั (SSV) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

17. บริษทั ธนชาตกฏหมายและประเมินราคา 
จาํกดั (TLA)  

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK  

ถือหุน้ร้อยละ 100 

2. รายการระหวา่งบริษทัในกลุ่มธนชาต  

2.1 การใหกู้ย้มืกนัในกลุ่มธนชาต 

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ ให้กูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถามแก่ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั คิด
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียลกูหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคารธนชาต มูลค่ารายการจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท และ ธนาคาร
ธนชาตให้กูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถามแก่ บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั จาํนวน 353 ลา้นบาท 22 ลา้นบาท 
7,867 ลา้นบาท และ 9,822 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของธนาคารธนชาต บวกร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจปกติของแต่ละบริษทั ทั้งน้ี
คณะกรรมการของบริษทัผูใ้หสิ้นเช่ือ เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการดงักล่าว โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติัสินเช่ือ คณะกรรมการบริหาร ตามลาํดบั โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา และ
อนุมติั ซ่ึง อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนจะถือปฏิบติัเหมือนลูกคา้ทัว่ไป โดยมีราคาอา้งอิงเทียบไดก้บั
ลกูคา้ทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงวงเงินท่ีอนุมติัจะอยูภ่ายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.2  การเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งกนัในกลุ่มธนชาต  

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัในกลุ่มธนชาตใหเ้ช่าพ้ืนท่ีระหวา่งกนัในกลุ่มธนชาต เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ และสาขา ดงัน้ี  

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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-   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการนาํทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ ให้บริษทัในกลุ่ม
ธนชาตเช่าเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ และสาขา ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ และเพ่ือป้องกนัการสูญเปล่า
ทางเศรษฐกิจ มีการคิดค่าใชจ่้ายระหวา่งกนัเท่ากบัท่ีคิดค่าใชจ่้ายกบับุคคลทัว่ไป รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล
และเหมาะสม 

2.3  การรับโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์จากกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 (ผูโ้อน) มายงับริษทั 
ทุนธนชาต (ผูรั้บโอน) 

-   ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทั ฯ รับโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์จากกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 จาํนวน 8 
แปลง คิดเป็นจาํนวนเงิน 30.97 ลา้นบาท  

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นการโอนอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือชาํระคืนค่าหน่วยลงทุนท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่นกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์
ต้ีฟันด ์6  โดยโอนมาในราคาตามรายงานการประเมินมูลค่าท่ีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจดัทาํข้ึน ตามหลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.4   การโอนขายหรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นจากบริษทัฯ ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต 

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ โอนขายหรือโอนสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นของบริษทัฯ (ผูโ้อน) ให้แก่ธนาคารธนชาต (ผูรั้บโอน) 
เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังานเครือข่ายหรือสาขาของธนาคารธนชาต มีมูลค่ารายการรวม 99.79  ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการโอนขายหรือโอนทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ให้แก่ ธนาคารธนชาต เพ่ือเป็นท่ีตั้ง
สาํนกังานเครือข่ายหรือสาขาของธนาคารธนชาต มีการกาํหนดราคาจากราคาประเมินเฉล่ียท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
หรือ เฉล่ียราคากบัจาํนวนวนัท่ีมีสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นคงเหลือ (กรณีโอนสิทธิการเช่า) รายการดงักล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผลและเหมาะสม 

ผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่า 
 มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 1. 0.77 

  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 24.06 

  บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.75 
  บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 1.85 

  บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 0.07 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 23.70 
  บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.63 

  บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 0.16 
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2.5 การประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต (ผูเ้อาประกนัภยั) กบัธนชาตประกนัภยั 
(ผูรั้บประกนั)  

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ทาํประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น (Property All Risks Policy) กบัธน
ชาตประกนัภยั มีเบ้ียประกนัภยัในปี 2554 จาํนวน 5.86 ลา้นบาท       

-   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นการประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (Property All Risks Policy) เพ่ือลดผลกระทบใน 
ความเส่ียงภยักรณีท่ีเกิดความเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทัในกลุ่มธนชาต ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระให้กบัธนชาต 
ประกันภยันั้น เป็นอตัราทั่วไปท่ีธนชาตประกันภยัคิดกับบุคคลอ่ืน ๆ รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 

2.6  การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance) ของ บริษทั
ฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต (ผูเ้อาประกนั) กบัธนชาตประกนัภยั (ผูรั้บประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกรมธรรม์จะ
คุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตทั้งหมด มีเบ้ียประกนัภยัในปี 2554 จาํนวน 8 
ลา้นบาท  

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นการคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทในกลุ่ม  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้
ความสามารถและความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีท่ีควรจะเป็น อนัถือเป็นการประกนัท่ีกระทาํเป็นการทัว่ไปใน
อุตสาหกรรม ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระใหก้บัธนชาตประกนัภยันั้น เป็นอตัราทัว่ไปท่ีธนชาตประกนัภยัคิดกบับุคคลอ่ืน 
ๆ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.7  การประกนัภยัคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร เร่ืองการกระทาํผิดในดา้นวิชาชีพของสถาบนัการเงิน คุม้ครอง
การฉอ้ฉลของพนกังานในองคก์ร ของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (ผูเ้อาประกนั) กบั บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั(ผูรั้บประกนั)  

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 ธนาคารธนชาต บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จาํกดั ไดท้าํประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร เร่ืองการกระทาํผิดในดา้นวิชาชีพของสถาบนัการเงิน คุม้ครอง
การฉอ้ฉลของพนกังานในองคก์ร กบัธนชาตประกนัภยั มีเบ้ียประกนัภยั จาํนวน 1.96 ลา้นบาท  

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นการป้องกนัความเส่ียงดา้นวชิาชีพของกิจการ และคุม้ครองการฉอ้ฉลของพนกังาน ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ี
ชาํระให้กบัธนชาตประกนัภยันั้น เป็นอตัราทัว่ไปท่ีธนชาตประกนัภยัคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ รายการดงักล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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2.8  การทาํสัญญาประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิตกลุ่ม และประกนัอุบติัเหตุของพนกังานบริษทัฯ และบริษทัใน
กลุ่มธนชาต (ผูเ้อาประกนั) กบับริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (ผูรั้บประกนัภยั) 

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิตกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุของพนกังาน
กบั ธนชาต ประกนัชีวติ มีค่าเบ้ียประกนัจาํนวน   91.68 ลา้นบาท  

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 การท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต เขา้ทาํสัญญาประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิต และประกนัอุบติัเหตุ 
กบัธนชาตประกนัชีวิต เพ่ือเป็นการคุม้ครองสุขภาพพนกังาน ซ่ีงเป็นสวสัดิการท่ีให้กบัพนกังาน รายการดงักล่าวจึงเป็น
ประโยชน์ต่อพนกังานโดยรวม การคิดค่าเบ้ียประกนัในอตัราตลาดท่ีเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัภยัราย
อ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งเดียวกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.9  การทาํสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุของพนักงานบริษทัฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต (ผูเ้อา
ประกนั) กบับริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย  จาํกดั (ผูรั้บประกนัภยั) 

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตทาํประกนัชีวิตกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุของพนักงาน กบับริษทั ประกนั
ชีวตินครหลวงไทย  จาํกดั มีค่าเบ้ียประกนัจาํนวน   1.73  ลา้นบาท  

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 การท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต เขา้ทาํสัญญาประกนัชีวติกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุกบักบับริษทั ประกนั
ชีวิตนครหลวงไทย  จาํกดั เพ่ือเป็นการคุม้ครองสุขภาพพนกังาน ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีให้กบัพนกังาน รายการดงักล่าวจึง
เป็นประโยชน์ต่อพนกังานโดยรวม การคิดค่าเบ้ียประกนัอตัราตลาดท่ีเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัภยัราย
อ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งเดียวกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และเหมาะสม 

2.10 การจ่ายค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียมของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต แก่บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั 
(มหาชน)  

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต จ่ายค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมแก่บริษทัหลกัทรัพย ์ธน
ชาต จาํกดั (มหาชน) มีมูลค่ารายการ 33.61 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมแก่บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ภายใตเ้ง่ือนไข
ทางการคา้ทัว่ไป และตามปกติธุรกิจทัว่ไปในอตัราท่ีไม่ต่างจากท่ี บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)เรียกเก็บกบั
บุคคลทัว่ไป รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล  

3. การทาํรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต กบัผู้บริหาร และบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหาร 

3.1 การใหสิ้นเช่ือ และรับฝากเงิน  

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 
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• บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต มีเงินใหสิ้นเช่ือแก่ผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต รวมทั้งบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง จาํนวน 49 ลา้นบาท 

• บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต รับฝากเงินจากผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต รวมทั้งบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง จาํนวน 535 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นการใหบ้ริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยมีเง่ือนไขและอตัรา
ดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

3.2 การประกนัชีวติของผูบ้ริหาร (ผูเ้อาประกนั) กบั บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (ผูรั้บประกนั)  

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั รับประกนัชีวิตผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2554 มีมูลค่า
รายการ จาํนวน 8.99 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการรับประกนัชีวิตตามธุรกิจปกติ ท่ีมีการคิดค่าเบ้ียประกันในอตัราเดียวกนักบัลูกคา้รายอ่ืน ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และเหมาะสม 

4. รายการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาต 

  กลุ่มธนชาตมีนโยบายรวมงานสนบัสนุนแต่ละงานไวท่ี้บริษทัเดียว เพ่ือใหบ้ริการบริษทัในกลุ่มทั้งหมด     อนั
เป็นการประหยดัจากขนาด และขอบเขต (Economies of  Scale and Economies of  Scope) การใชท้รัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด จึงมีนโยบายในการคาํนวณค่าบริการโดยใชว้ิธีการปันสัดส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละปี ตาม
สัดส่วนของการใหบ้ริการในแต่ละงาน หรือตามราคาตลาด (Market Price) ซ่ึงค่าบริการดงักล่าวจะมีการทบทวนทุก ๆ
ปี และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการของบริษทัในกลุ่มธนชาตเป็นผูพิ้จารณาค่าบริการ ซ่ึงมีการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 ใหบ้ริการงานพฒันาระบบงานและระเบียบคาํสั่ง งานทรัพยากรบุคคล งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามกฏ
ขอ้บงัคบัของทางการ งานบริหารอาคารสาํนกังาน  งานธุรการและจดัซ้ือจดัจา้ง งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ
คุณภาพระบบสารสนเทศ งานส่ือสารและบริหารแบรนด์ งานบริการลูกคา้สัมพนัธ์ งานปฏิบติัการ งานปฏิบติัการ
สินเช่ือ  งานปฏิบติัการเช่าซ้ือ งานบญัชี งานควบคุมความเส่ียง  งานติดตามหน้ีทางโทรศพัท์ งานประเมินราคา งาน
กฏหมายและนิติกรรมสัญญา งานฟ้องคดี งานบงัคบัคดี งานระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั 

 ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 
บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมนิราคา จํากดั 

 ให้บริการงานท่ีปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานฟ้องคดีและบงัคบัคดี งานประเมินราคา    
หลกัประกนั 
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บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั  

 ใหบ้ริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

บริษัท สคบิ เซอร์วสิ จํากดั 

 ประกอบธุรกิจดา้นงานบริการต่าง ๆ ให้แก่บริษทัในกลุ่มธนชาต อาทิ บริการทาํความสะอาด รักษาความ
ปลอดภยั รับ-ส่งเอกสาร ใหเ้ช่ารถ เป็นตน้ 

การทาํรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาตกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหาร  

1. กลุ่มบริษัท เอม็ บี เค จํากดั (มหาชน) “กลุ่ม MBK” 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

1. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  
(MBK) 

บริษทัในกลุ่มธนชาตถือหุน้รวมกนั 
ร้อยละ 19.90 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ 

2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 

3. นายปิยะพงศ ์ อาจมงักร 
2. บริษทั ปทุมไรซ มิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั

(มหาชน)  
เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 74.52 

3. บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด ์คนัทร่ี 
คลบั จาํกดั (RDGC) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 99.99 

 

4. บริษทั เอม็ บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท 
จาํกดั (MBK-HR)    

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 100  

 

5. บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั  
(SSTN) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 100  

 

6. บริษทั กลาสเฮา้ส์ รัชดา จาํกดั (GHR) 
(เดิมช่ือ บริษทั โคราชธานี จาํกดั)  

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้
ร้อยละ 100   

 

7. บริษทั เอม็ บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จาํกดั 
(MBK-SF) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้
ร้อยละ 99.93 

 

8. บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่  
(ไทยแลนด)์ จาํกดั (AAA) 

เป็นบริษทัร่วมทุนของ MBK กบักลุ่มแอพเพิล 
ออโต ้ออคชัน่ โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 49.99  

 

9. บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั  
(SPW) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้
ร้อยละ 30.72  

 

 

10. บริษทั เอม็ บี เค สแควร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 99.93 

 

11. บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั  
(PDP) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 50  

 

12. บริษทั เอม็ บี เค ฮอสพิทาลิต้ี แมนเนจ
เมน้ท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 99.99 
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 บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

13. บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั  
(TLS) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 99.99  

 

14. บริษทั เอก็ซ์ เจน็ พรีเม่ียม จาํกดั (X-Gen) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 99.97 

 

15. บริษทั เอม็ บี เค พรีเมียม จาํกดั        
(MBK-P) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 

 

16. บริษทั เอม็ บี เค การันตี จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ย 99.98 

 

17.  บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
(MBK-E) 

เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 81.23 

 

18. บริษทั ลานบางนา จาํกดั (LAN) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 72.60 

 

19. บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั (PST) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 72.60  

 

20. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)   
(MBK-R)   

เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 72.60  

 

21. บริษทั แอ๊บโซลูท แทรเวลิ จาํกดั (ALT) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ย 99.99 

 

22. บริษทั พีอาร์จี พืชผล จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ย 74.51 

 

23. บริษทั สีมาแพค จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ย 37.25 

 

24. บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั (GHB) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ย ร้อยละ 99.99 

 

25. บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของ MBK โดยถือหุน้
ผา่นบริษทัยอ่ย ร้อยละ 99.98 

 

รายการระหวา่งกนั 

1. การเช่าพ้ืนท่ีระหวา่ง บริษทัฯ ธนาคารธนชาต บริษทัยอ่ย (ผูเ้ช่า) กบั บริษทัในกลุ่ม MBK ไดแ้ก่ บริษทั เอม็ บี 
เค จาํกดั (มหาชน) บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั บริษทั กลาสเฮา้ส์ รัชดา จาํกดั บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั บริษทั 
สยามพิวรรธน์ จาํกดั บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค 
รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)และ บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่า)                           

-  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

• อาคาร เอม็ บี เค ทาวเวอร์ เลขท่ี  444 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

การเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งบริษทัฯ หรือธนาคารธนชาต (ผูเ้ช่า) กบับริษทัในกลุ่ม MBK (ผูใ้หเ้ช่า) เพ่ือเป็นท่ีตั้ง
สาํนกังานใหญ่ เป็นรายการท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯ รับโอนสิทธิการเช่าอาคาร เอม็ บี เค ทาวเวอร์ จากบริษทั ปทุมวนั 
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-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เน่ืองจาก บริษทัฯ รับโอนสิทธิการเช่าอาคาร เอม็ บี เค ทาวเวอร์ จากการปรับโครงสร้างหน้ีต่อจากผูเ้ช่า
เดิมตลอดอายสุัญญาเช่า มีผลทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นคู่สัญญากบั MBK รายการดงักล่าวจึงเป็นการโอนสิทธิการเช่าโดยปกติ 

• อาคารอ่ืน ๆ  

ธนาคารธนชาต เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ่ สาขา สํานกังานแลกเปล่ียนเงิน และพื้นท่ีตั้ง
เคร่ือง ATM  พ้ืนท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา มูลค่ารายการปี 2554 จาํนวน 8.93 ลา้นบาท 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั บริษทัธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั และบริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จาํกดั เช่า
พ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน และสาขามูลค่ารายการปี 2554 จาํนวน  10.74 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการเช่าเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการประกอบการตามธุรกิจปกติและมีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดท่ีใกลเ้คียง
กบัส่ิงปลกูสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกนั ดงันั้นจึงเป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม 

มูลค่ารายการรวมทั้งส้ินของปี 2554 จาํนวน 19.77  ลา้นบาท  

2.  การใหบ้ริการงานสนบัสนุนดา้นระบบงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศระหวา่ง ธนาคารธนชาต (ผูใ้ห ้บริการ) 
กบับริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั (ผูใ้ชบ้ริการ)  

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

 ธนาคารธนชาต ให้บริการงานสนบัสนุนดา้นระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แก่ บริษทั ที  ลีสซ่ิง 
จาํกดั โดยมีค่าบริการของปี 2554 จาํนวน1.64  ลา้นบาท 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นการให้บริการระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ที  ลีสซ่ิง 
จาํกดั (เดิมเป็นบริษทัยอ่ยของ ธนาคารธนชาต ท่ีไดข้ายใหแ้ก่ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)) ใหมี้ความต่อเน่ือง และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ภายหลงัจากท่ีธนาคารธนชาต ขายหุ้นกิจการดงักล่าวโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

3.  การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีระหวา่ง ธนาคารธนชาต (ผูใ้หเ้ช่า) กบั บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั (ผูเ้ช่า)  

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

 ธนาคารธนชาต ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาํนกังานอาคารธนชาตพระราม 7 แก่ บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั โดย
มีค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการของปี 2554 จาํนวน 2.68  ลา้นบาท 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 การท่ีธนาคารธนชาตใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาํนกังานอาคารธนชาตพระราม 7 แก่ บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั 
(เดิมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต ท่ีไดข้ายให้แก่ บริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน))  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสํานกังาน 
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4.    การให้บริการกาํหนดราคากลางรถจกัรยานยนต ์ระหว่าง ธนาคารธนชาต (ผูใ้ห้บริการ) กบับริษทั ที ลีสซ่ิง 
จาํกดั (ผูใ้ชบ้ริการ) 

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ ให้บริการกาํหนดราคากลางรถจกัรยานยนต์ เพ่ือใชเ้ป็นราคาตลาดในการ
กาํหนดราคาขายรถจกัรยานยนต ์โดยมีค่าบริการของปี 2554 จาํนวน 0.1  ลา้นบาท 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นการให้บริการขอ้มูลราคากลางแก่ บริษทั ที ลีสซ่ิง 
จาํกดั (เดิมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต ท่ีไดข้ายให้แก่ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน))  เพ่ือใชเ้ป็นราคาตลาด
โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และเหมาะสม 

5.    การทาํสัญญาประกนัชีวติและอุบติัเหตุระหวา่ง บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (ผูรั้บประกนัภยั)  และบริษทั 
เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี 
เค สมาร์ท ฟอร์ช บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั และบริษทั แอบ๊โซลทู แทรเวลิ จาํกดั  (ผูเ้อาประกนัภยั) 

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ เป็นการรับประกนัชีวติและอุบติัเหตุใหก้บัพนกังานของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม โดยมีมูลค่าเบ้ียประกนั จาํนวน 1.39 ลา้นบาท 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกนัชีวิต มีค่าเบ้ีย
ประกนัอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน ๆรายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

6. การทาํสัญญาประกนัชีวิตและอุบติัเหตุระหวา่ง บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (ผูรั้บประกนัภยั)  และ
บริษทัในกลุ่ม เอม็ บี เค ไดแ้ก่ บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั บริษทั พีอาร์จี พืชผล จาํกดั บริษทั ริ
เวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั จาํกดั บริษทั ลานบางนา จาํกดั บริษทั สีมาแพค จาํกดั บริษทั เอ็ม บี เค การันตี 
จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค สแควร์ จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค สมาร์ท ฟอร์ช จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค ฮอสพิทาลต้ี แมนเนจเมน้ท ์
จาํกดั บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั บริษทั เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั บริษทั แอ๊บโซลูท แทรเวิล  จาํกดั 
บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จาํกัด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกัด (มหาชน) (ผูเ้อา
ประกนัภยั) 

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ เป็นการรับประกนัชีวิตและอุบติัเหตุใหก้บัพนกังานของบริษทัในกลุ่ม เอม็ บี 
เค โดยมีมูลค่าเบ้ียประกนั จาํนวน 0.98 ลา้นบาท 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย 
จาํกดั  มีค่าเบ้ียประกนัอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน ๆรายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

7.  การทาํสัญญาประกนัภยัระหวา่งบริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (ผูรั้บประกนัภยั) กบับริษทั เอม็ บี เค จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค พรีเมียม จาํกดั บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ 
แอนด ์คนัทร่ี คลบั จาํกดั บริษทั เอก็ซ์-เจน็ พรีเม่ียม จาํกดั  (ผูเ้อาประกนัภยั)  

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

 เป็นรายการท่ีธนชาตประกนัภยั รับประกนัภยั ดงัน้ี  
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• ประกนัภยัรถยนตข์อง บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ 
บี เค โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค พรีเมียม จาํกดั บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด ์คนัทร่ี คลบั จาํกดั มูลค่าเบ้ียประกนัภยั 1.08  ลา้นบาท 

• การเส่ียงภยัทรัพยสิ์นของบริษทั เอก็ซ์-เจน็ พรีเม่ียม จาํกดั  มูลค่าเบ้ียประกนัภยั 0.01  ลา้นบาท 

• ประกนัภยัการก่อสร้างโครงการ พาราไดซ์ พาร์ค  ของบริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั มูลค่าเบ้ียประกนัภยั 
90,239.52 บาท  

• ความรับผดิของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  มูลค่าเบ้ียประกนัภยั จาํนวน 
0.55 ลา้นบาท 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกนัภยั การรับประกันภยัดังกล่าว มีเง่ือนไขความคุม้ครองและมี 
ค่าเบ้ียประกนัอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

8. ค่าบริหารโครงการท่ีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บริษทับริหาร
สินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (ผูว้า่จา้ง) จ่าย
ให ้บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั (ผูรั้บจา้ง)  

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

 บริษทัในกลุ่มธนชาตว่าจา้งให้บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั บริหารทรัพยสิ์นรอการขาย ในปี 2554 มีค่า
บริหารโครงการ ดงัน้ี  

                                                                                                                   (หน่วย:ลา้นบาท) 

บริษัท ปี 2554 

1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 24.40 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6.13 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส  จาํกดั 24.94 

4. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 10.10 

5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 3.40 

6. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2.48 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   

 เป็นค่าบริหารโครงการท่ีคิดค่าใชจ่้ายจากราคาตน้ทุนบวกกาํไรซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีบริษทั แปลน    เอสเตท 
จาํกดั คิดกบับุคคลทัว่ไป การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีเหมาะสม 

9. ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีบริษทัฯ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บริษทั
บริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั จ่ายให้ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
เป็นเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
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-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ            

 บริษทัในกลุ่มธนชาต จ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขายใหบ้ริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั ในปี 2554 
จาํนวน ดงัน้ี  

                                                                                   (หน่วย:ลา้นบาท) 

บริษัท ปี 2554 

1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2.56 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.59 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส  จาํกดั 5.63 

4. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 2.29 

5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 0.16 

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   

เป็นการจ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขาย ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปรับทราบ
ในการแนะนาํผูซ้ื้อให้มาซ้ือสินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯ โดยคิดเป็นร้อยละจากราคาขายสินทรัพย ์การทาํรายการ
ดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีเหมาะสม 

10. การใหบ้ริการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายหุน้กูข้อง บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ผู ้
ใหบ้ริการ)กบั บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  (ผูรั้บบริการ) 

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ   เป็นการใหบ้ริการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายหุน้กูท่ี้  บริษทั 
เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูอ้อกหุน้กู ้โดยมีค่าธรรมเนียมจาํนวน 0.93 ลา้นบาท        

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นการให้บริการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัหลกัทรัพย ์
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีการคิดค่าธรรมเนียมในอตัราปกติท่ีเรียกเกบ็จากบุคคลทัว่ไป การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็น
การทาํรายการท่ีเหมาะสม 

11. การขายหุ้นสามญับริษทั ลาํลูกกา กอล์ฟ แอนด์คนัทร่ีคลบั จาํกดั ของ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร ธนชาต จาํกดั(มหาชน) (ผูข้าย) กบั บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน) 
(ผูซ้ื้อ) 

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ   เป็นการขายหุน้สามญั บริษทั ลาํลูกกา กอลฟ์ แอนด ์คนัทร่ี คลบั จาํกดั ของ
บริษทัในกลุ่มธนชาต คือ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั(มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั ธนาคาร ธนชาต จาํกดั
(มหาชน) จาํนวน 13,232,114 หุ้น โดยวิธีการประมูลมีบริษทั สหการประมูล จาํกดัเป็นผูด้าํเนินการประมูล โดยวิธีสู้
ราคาแบบเปิดเผย  บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั(มหาชน) เป็นผูช้นะการประมูล มูลค่าซ้ือขายจาํนวน 60.87 ลา้นบาท  

-  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ การถือหรือมีหุ้นบริษทั ลาํลูกกา กอลฟ์ แอนดค์นัทร่ีคลบั 
จาํกดั ไม่ก่อให้เกิดรายไดห้รือผลประโยชน์ต่อธนาคาร กล่าวคือ  ธนาคารไม่เคยไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น
ดงักล่าว บริษทัมีผลขาดทุนสะสมมาโดยตลอด การขายหุน้ท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์   หรือมีการซ้ือขายใน
ตลาดรองใด และไม่มีราคาตลาดอา้งอิง โดยวิธีการประมูลจึงมีความเหมาะสมท่ีสุด รายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํ
รายการท่ีเหมาะสม 
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12. การเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นระหว่าง ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน)(ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น) กบั บริษทั ที ลีสซ่ิง 
จาํกดั (ผูฝ้ากทรัพยสิ์น) 

-  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ   เป็นการรับฝากทรัพยสิ์นของบริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั โดยมีค่าธรรมเนียมในปี 
2554 จาํนวน 0.2 ลา้นบาท 

 -  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นการใหบ้ริการท่ีเป็นธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต ซ่ึงมี
การคิดค่าธรรมเนียมในอตัราปกติท่ีเรียกเกบ็จากบุคคลทัว่ไป การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีเหมาะสม 

3. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

- รายละเอียดของคู่สัญญา  

บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) กรรมการผู ้จัดการบริษัท ประกันชีวิตนคร
หลวงไทย จาํกดั เป็น รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร  

นางจนัทรจรัส  บุญคุณ 

บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั เป็นบริษัทลูกของธนาคารธนชาต ท่ีถือหุ้น 
ร้อยละ100 

 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

รายการใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคารธนชาต และบริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นรายการทางธุรกิจปกติของ
ธนาคาร ธนชาต  เป็นเงินกูย้มืใน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 1,993 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีธนาคารธนชาตให้กูย้ืมบริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดัเป็นรายการทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต โดยมี
เง่ือนไขค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัลกูคา้ทัว่ไป รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการทาํรายการระหวา่งกนัและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยประกาศเป็นระเบียบใหพ้นกังาน
และผูบ้ริหารยึดถือปฏิบัติครอบคลุมรายการระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม
หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

โดยการพิจารณาการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะใชเ้กณฑ์เช่นเดียวกบัลูกคา้หรือคู่คา้ทัว่ไป และ
เป็นไปตามกระบวนการท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสม  ตามความจาํเป็นเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และใน
การกาํหนดราคาในการทาํรายการระหวา่งกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้ใชร้าคา
ยติุธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ โดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บ
เป็นสาํคญั 

ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั กรรมการหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติัการทาํ
รายการ รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยมติเป็นเอกฉันท์ และห้ามกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการนั้น และการอนุมติัรายการตอ้งอยูภ่ายใน
อาํนาจดาํเนินงานและวงเงินท่ีบริษทัฯ กาํหนด และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ 
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ในการปฏิบติังานการใหสิ้นเช่ือหรือลงทุน การจ่ายเงิน การใหเ้ช่า/เช่าสังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์และการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยร์ายการระหวา่งกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตอ้งระมดัระวงัมิให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการกาํหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์างการ มาตรฐานการบญัชี และระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่มธนชาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ  ตลอดจนการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษทัในกลุ่มตามนโยบายของกลุ่มธนชาต 
รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกลุ่มธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ยตามแผนการรวมกิจการ โดยบริษทัฯ 
ไม่มีนโยบายสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทาํรายการระหวา่งกนั 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ในระยะ 3 ปี 
ท่ีผา่นมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดงัน้ี 

  ปี 2552  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  สําหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

  ปี 2553  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  สําหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

  ปี 2554  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  สําหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แต่ใหข้อ้สังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงิน   
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
                            (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์   
เงนิสด - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 75,753 88,998 
เงนิลงทุนสุทธิ 5,657,335 7,526,441 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 31,598,119 31,622,673 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    
     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,344,436 1,557,760 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 9,245 9,269 
     รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,353,681 1,567,029 
     หกั: รายไดร้อตดับญัชี (7,847) (12,891) 
     หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (258,777) (505,432) 
     หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (30) 

รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 1,087,057 1,048,676 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 2,006,953 2,056,336 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 55,150 123,520 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 400 342 
สิทธิการเช่าสุทธิ 28,721 64,263 
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 664 - 
ดอกเบีย้ค้างรับ 78,922 70,405 
สินทรัพย์อืน่-สุทธิ 53,874 42,587 

รวมสินทรัพย์ 40,642,948 42,644,241 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   

เงนิรับฝาก - - 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 246 492 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 12,000,000 13,500,000 
ประมาณการหนีสิ้น 210,118 193,643 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 79,960 89,454 

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ - 603,600 

หนีสิ้นอืน่ 147,750 152,606 

รวมหนีสิ้น 12,438,074 14,539,795 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-4

 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

ส่วนของเจ้าของ   
ทุนเรือนหุ้น   
  ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ :-   
       หุน้บุริมสิทธิ 13,336  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  (31 ธนัวาคม 2553 : หุน้
บุริมสิทธิ 15,856 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 

133 159 

       หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  (31 ธนัวาคม 2553 : 
หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 

13,331,407 13,331,381 

 13,331,540 13,331,540 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 2,065,645 2,065,645 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 300,712 289,997 

กาํไรสะสม   
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,202,176 1,120,420 
                         - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 387,501 387,501 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,304,801 11,296,844 
     หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (387,501) (387,501) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 28,204,874 28,104,446 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - 

รวมส่วนของเจ้าของ 28,204,874 28,104,446 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 40,642,948 42,644,241 

      มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 22.07 21.99 
      มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 10.00 10.00 
      จาํนวนหุน้ปลายปี (ลา้นหุน้) 1,277.83 1,277.83 

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-5

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

งบดุล 
                            (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์  
เงนิสด 40 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  
  ในประเทศ  
     มีดอกเบ้ีย 6,671,661 
     ไม่มีดอกเบ้ีย 68,094 
  ต่างประเทศ  
     มีดอกเบ้ีย - 
     ไม่มีดอกเบ้ีย - 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ-สุทธิ 6,739,755 

เงนิลงทุน  
     เงินลงทุนชัว่คราว-สุทธิ 10,765,759 
     เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 8,464,437 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 13,243,049 
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ 657,994 

รวมเงนิลงทุน-สุทธิ 33,131,239 

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ   
     เงินใหสิ้นเช่ือ 4,057,200 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 57 
     รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 4,057,257 
     หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (588,013) 
     หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (151) 

รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 3,469,093 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ 2,161,601 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 209,667 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 1,287 
สิทธิการเช่า-สุทธิ 212,270 
ดอกเบีย้ค้างรับ 20,588 
สินทรัพย์อืน่-สุทธิ 65,264 

รวมสินทรัพย์ 46,010,804 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-6

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบดุล (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

เงนิรับฝาก  
     เงินรับฝากท่ีเป็นเงินบาท - 
     เงินรับฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - 

รวมเงนิรับฝาก - 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  
    ในประเทศ  
           มีดอกเบ้ีย 540 
           ไม่มีดอกเบ้ีย - 
     ต่างประเทศ  
           มีดอกเบ้ีย - 
           ไม่มีดอกเบ้ีย - 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 540 

เงนิกู้ยมื  
     เงินกูย้มืระยะสั้น 6,500,000 
     เงินกูย้มืระยะยาว 10,500,000 

รวมเงนิกู้ยมื 17,000,000 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 117,343 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,268 

ประมาณการหนีสิ้น 17,233 

หนีสิ้นอืน่ 325,069 

รวมหนีสิ้น 17,488,453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-7

 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบดุล (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนเรือนหุ้น  
  ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ :-  
       หุน้บุริมสิทธิ 15,856  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  159 
       หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 13,331,381 
 13,331,540 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 2,065,645 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 2,126,587 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน (5,768) 

กาํไรสะสม  
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 979,539 
                         - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 387,501 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,024,808 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซ้ือคนื 
       และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 28,909,852 
หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน (387,501) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 28,522,351 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 28,522,351 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,010,804 

      มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 22.32 
      มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 10.00 
      จาํนวนหุน้ปลายปี (ลา้นหุน้) 1,277.83 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-8

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กาํไรหรือขาดทุน:   
รายไดด้อกเบ้ีย 432,811 425,851 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย                                 (612,786) (704,124) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (179,975) (278,273) 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 10,906 49,862 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (887) (1,751) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,019 48,111 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ(ขาดทุน) 235 (28) 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 83,129 2,338,750 
กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 95,959 413,174 
รายไดเ้งินปันผล 1,538,141 975,865 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 248,622 403,935 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,796,130 3,901,534 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ - - 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 1,796,130 3,901,534 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ   
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 108,961 99,690 
       ค่าตอบแทนกรรมการ 24,579 21,079 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 81,294 104,780 
       ค่าภาษีอากร 6,182 4,739 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน   114,733 156,021 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 335,749 386,309 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
     (โอนกลบัหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 

(176,071) (69,855) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 1,636,452 3,585,080 
ภาษีเงินได ้ (1,319) (767,456) 

กาํไรสําหรับปี 1,635,133 2,817,624 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-9

 

                                                                           บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
       งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 10,715 (1,830,822) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - - 

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,715 (1,830,822) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,645,848 986,802 

   
การแบ่งปันกาํไร   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,635,133 2,817,624 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 

 1,635,133 2,817,624 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,645,848 986,802 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - 

 1,645,848 986,802 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 1.28 2.21 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด   
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 1.28 2.21 

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-10 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล  
       เงินใหสิ้นเช่ือ 73,924 
       รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 82,679 
       การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 257,877 
       เงินลงทุน 1,094,736 

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 1,509,216 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  
      เงินรับฝาก - 
      รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,455 
      เงินกูย้มืระยะสั้น 207,614 
      เงินกูย้มืระยะยาว 215,431 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 438,500 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิ 1,070,716 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 189,459 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (294) 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิหลงัหักหนีสู้ญและ 
       หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 1,259,881 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้  
       กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 3,076,142 
       ค่าธรรมเนียมและบริการ  
           การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 203 
           อ่ืน ๆ 138,545 
       กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 31,401 
       กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 44,804 
       รายไดอ่ื้น 507,258 

     รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้  3,798,353 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-11 

 

                                                                      บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
                   งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้  
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 81,407 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 132,488 
       ค่าภาษีอากร 10,334 
       ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,111 
       ค่าตอบแทนกรรมการ 19,096 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน   293,480 

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ 541,916 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 4,516,318 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล (989,128) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 3,527,190 

  
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,527,190 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย - 

 3,527,190 

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) 2.76 
   จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 1,279.92 
   กาํไรต่อหุน้ปรับลด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) 2.76 
   จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 1,279.92 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-12 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   
    กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้    1,636,452 3,585,080 
  รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   
         เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   
 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  52,945 74,642 
 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั)   (176,071) (69,855) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (71,731) (46,745) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน(ลดลง)  529 (1,957) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (163) 172 
         กาํไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (6,516) (2,143,541) 
 กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (32,375) (125,303) 
         รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) (6,545) 13,410 

 1,396,525 1,285,903 
         รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 179,975 278,273 
         รายไดเ้งินปันผล (1,538,141) (975,865) 
         เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 82,396 83,689 
         เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (15) (14) 
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (15,273) (766,145) 

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ 
          หนีสิ้นดาํเนินงาน 105,467 (94,159) 
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
   

13,447 
88,054 

         เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 3,086 (10,351) 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 127,597 2,540,205 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย 154,396 288,126 
         ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (664) - 
 สินทรัพยอ่ื์น (7,138) (14,680) 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)   
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)   
 เงินรับฝาก - - 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (246) (48) 
         เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (603,600) 603,600 
         หน้ีสินอ่ืน 586 (107,445) 

         เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (207,069) 3,293,302 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน   
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพิ่มข้ึน) 1,919,745 15,342,558 
         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - 3,402,205 
         เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - 404,486 
         เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (18,245,564) 
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 306,056 247,052 
         เงินสดรับเงินปันผล 1,538,141 975,865 
        เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,486) (5,029) 
        เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 98,142 314,064 

        เงนิสดสุทธได้มาจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน 3,859,598 2,435,637 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   
        เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 5,989,260 
        เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (1,500,000) (9,500,000) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (620,250) (718,627) 
        เงินปันผลจ่าย (1,532,279) (1,499,612) 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (3,652,529) (5,728,979) 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ - (40) 

เงนิสด ณ วนัต้นปี  - 40 

เงนิสด ณ วนัปลายปี  - - 

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-14 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
    กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล    4,516,318 
  รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
         เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน  
 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  - 
 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  80,627 
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี   (189,165) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 12,113 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน(ลดลง)  (27,665) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 20,483 
         กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (3,038,370) 
 กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (2,477) 
 ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (3,855) 
 รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย  - 
         รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) (2,244) 

 1,365,765 
         รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ (1,070,715) 
         เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 388,519 
         เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (15,455) 
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,062,283) 

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ 
          หนีสิ้นดาํเนินงาน (394,169) 
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (3,249,431) 
 เงินใหสิ้นเช่ือ 3,967,167 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย 362,069 
 สินทรัพยอ่ื์น 16,642 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-15 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)  
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
 เงินรับฝาก - 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (4,501,324) 
         หน้ีสินอ่ืน (76,083) 

         เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (3,875,129) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพิ่มข้ึน) (8,113,700) 
         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,655,761 
         เงินสดรับคืนจากบริษทัยอ่ย 61,760 
         เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,018,903) 
         เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 1,069,771 
        เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,420) 
        เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,447 

        เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (367,284) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
        เงินสดรับจากเงินกูย้มื 9,980,797 
        เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื (3,959,337) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (336,750) 
        เงินปันผลจ่าย (1,165,056) 
        เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (277,241) 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 4,242,413 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ - 

เงนิสด ณ วนัต้นปี  40 

เงนิสด ณ วนัปลายปี  40 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-16 

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
                            (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์   
เงนิสด    16,005,678 15,298,105 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 63,232,094 85,105,455 
สินทรัพย์อนุพนัธ์ทางการเงนิ 1,536,490 3,117,370 
เงนิลงทุนสุทธิ 152,511,228 145,376,125 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,672,981 2,238,701 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    
     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 676,790,337 642,006,841 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 979,725 955,544 
     รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 677,770,062 642,962,385 
     หกั: รายไดร้อตดับญัชี (39,686,523) (32,360,381) 
     หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (26,900,029) (27,494,509) 
     หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (385,980) (464,255) 

รวมเงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 610,797,530 582,643,240 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง                  90,531 72,156 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 11,560,136 12,855,919 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 8,814,746 9,111,001 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 4,709,482 4,805,332 
ค่าความนิยม 13,981,349 13,671,360 
สิทธิการเช่าสุทธิ 412,976 466,904 
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 858,326 2,006,851 
ดอกเบีย้ค้างรับ 1,050,831 1,024,991 
สินทรัพย์จากการรับประกนัภัยต่อ 2,573,393 532,773 
สินทรัพย์อืน่สุทธิ 5,348,866 4,431,144 

รวมสินทรัพย์ 895,156,637 882,757,427 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-17 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ   

เงนิรับฝาก 435,864,954 532,382,410 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ            60,151,091  40,545,086 

หนีสิ้นจ่ายคนืเม่ือทวงถาม               2,130,716  3,126,945 
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์              2,885,848  941,073 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 262,653,021 184,717,457 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง                    90,531  72,156 

ประมาณการหนีสิ้น 3,143,979 1,204,974 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 3,267,864 1,873,369 

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 850,724 4,053,940 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 36,154,060 29,773,671 

หนีสิ้นอืน่ 12,282,710 12,346,786 

รวมหนีสิ้น         819,475,498 811,037,867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-18 

 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

ส่วนของเจ้าของ   
ทุนเรือนหุ้น   
  ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ :-   
       หุน้บุริมสิทธิ 13,336  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
        (31 ธนัวาคม 2553 : หุน้บุริมสิทธิ 15,856 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 

133 159 

       หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท   
        (31 ธนัวาคม 2553 : หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10  
         บาท) 

13,331,407 13,331,381 

 13,331,540 13,331,540 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 2,065,645 2,065,645 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 1,563,281 1,696,490 

กาํไรสะสม   
      จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,202,176 1,120,420 
                         - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 387,501 387,501 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,096,019 17,878,079 
     หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (387,501) (387,501) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 38,258,661 36,092,174 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 37,422,478 35,627,386 

รวมส่วนของเจ้าของ            75,681,139 71,719,560 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 895,156,637 882,757,427 

      มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 29.94 28.24 
      มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 10.00 10.00 
      จาํนวนหุน้ปลายปี (ลา้นหุน้) 1,277.83 1,277.83 

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-19 

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
                            (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์  
เงนิสด 3,720,273 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  
  ในประเทศ  
     มีดอกเบ้ีย 53,198,935 
     ไม่มีดอกเบ้ีย 3,765,768 
  ต่างประเทศ  
     มีดอกเบ้ีย 7,571,685 
     ไม่มีดอกเบ้ีย 331,089 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ-สุทธิ 64,867,477 

เงนิลงทุน  
     เงินลงทุนชัว่คราว-สุทธิ 34,927,223 
     เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 60,484,334 
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ 1,701,082 

รวมเงนิลงทุน-สุทธิ 97,112,639 

ลูกหนีสํ้านักหักบญัชี 429,220 
เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ   
     เงินใหสิ้นเช่ือ 289,112,832 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 310,757 
     รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 289,423,589 
     หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,435,922) 
     หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (98,252) 

รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 278,889,415 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ 6,524,475 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง - 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,423,023 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธิ 477,149 
สิทธิการเช่า-สุทธิ 476,491 
ค่าความนิยม 44,274 
สินทรัพย์อนุพนัธ์ทางการเงนิ 956,688 
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 1,031,720 
ดอกเบีย้ค้างรับ 541,842 
สินทรัพย์อืน่-สุทธิ 2,470,574 

รวมสินทรัพย์ 459,965,260 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-20 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

เงนิรับฝาก  

     เงินรับฝากท่ีเป็นเงินบาท 265,780,766 

     เงินรับฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 89,954 

รวมเงนิรับฝาก 265,870,720 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  

    ในประเทศ  

           มีดอกเบ้ีย 15,305,724 

           ไม่มีดอกเบ้ีย 430,964 

     ต่างประเทศ  

           มีดอกเบ้ีย 5,193,821 

           ไม่มีดอกเบ้ีย 8,822 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 20,939,331 

หนีสิ้นจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 2,111,812 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง - 

เงนิกู้ยมื  

     เงินกูย้มืระยะสั้น 74,928,699 

     เงินกูย้มืระยะยาว 22,376,700 

รวมเงนิกู้ยมื 97,305,399 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 1,109,757 

ภาษเีงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย 1,348,105 

เจ้าหนีสํ้านักหักบญัชี 95,690 

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 1,345,843 

หนีสิ้นอนุพนัธ์ทางการเงนิ 24,228 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,471,550 

เงนิสํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 1,354,934 

เงนิสํารองประกนัชีวติ 15,286,244 

ประมาณการหนีสิ้น 43,927 

หนีสิ้นอืน่ 4,251,104 

รวมหนีสิ้น 412,558,644 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-21 

 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนเรือนหุ้น  
  ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ :-  
       หุน้บุริมสิทธิ 15,856  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  159 
       หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 13,331,381 
 13,331,540 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 2,065,645 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 775,814 

ส่วนของเงนิลงทุนที่ตํ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ 
        บริษัทย่อย 226,460 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 2,657,960 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน (499,109) 

กาํไรสะสม  
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 979,539 
                         - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 387,501 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,784,815 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซ้ือคนื 
       และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 33,710,165 
หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน (387,501) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 33,322,664 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 14,083,952 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 47,406,616 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   459,965,260 

      มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 26.08 
      มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 10.00 
      จาํนวนหุน้ปลายปี (ลา้นหุน้) 1,277.83 

 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-22 

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กาํไรหรือขาดทุน:   
รายไดด้อกเบ้ีย 44,419,375 35,027,354 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20,104,446 11,998,531 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,314,929 23,028,823 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 3,872,906 3,401,738 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 500,930 520,417 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,371,976 2,881,321 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 891,302 570,951 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,139,226 522,640 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 257,924 369,400 
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 47,083 663,574 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 12,853,156 11,185,218 
รายไดเ้งินปันผล 754,598 492,298 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
                       

2,840,603 
3,028,510 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 46,470,797 42,742,735 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 10,725,748 8,834,249 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 35,745,049 33,908,486 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ   
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,849,565 8,576,307 
       ค่าตอบแทนกรรมการ 67,802 65,945 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,438,033 3,092,114 
       ค่าภาษีอากร 911,738 634,922 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน   6,492,666 4,740,157 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 21,759,804 17,109,445 
หน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
     (โอนกลบัหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 

2,077,347 1,653,147 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 11,907,898 15,145,894 
ภาษีเงินได ้ (3,135,765) (4,843,450) 

กาํไรสําหรับปี 8,772,133 10,302,444 
                    



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-23 

 

                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
       งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:   
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (299,228) (1,128,934) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 324 (226,308) 

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) (298,904) (1,355,242) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 8,473,229 8,947,202 

   
การแบ่งปันกาํไร   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,002,433 5,638,853 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,769,700 4,663,591 

 8,772,133 10,302,444 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,869,224 4,174,218 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,604,005 4,772,984 

 8,473,229 8,947,202 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 3.91 4.41 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด   
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 3.91 4.41 

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-24 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุน 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล  
       เงินใหสิ้นเช่ือ 4,146,083 
       รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,063,659 
       การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 15,241,401 
       เงินลงทุน 1,661,300 

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 22,112,443 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  
      เงินรับฝาก 4,863,003 
      รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 119,972 
      เงินกูย้มืระยะสั้น 1,106,932 
      เงินกูย้มืระยะยาว 802,150 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,892,057 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิ 15,220,386 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (2,796,000) 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (53,273) 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิหลงัหักหนีสู้ญและ 
       หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 12,371,113 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้  
       ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 885,293 
       กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 2,722,004 
       ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม 
           วธีิส่วนไดเ้สีย 256,973 
       ค่าธรรมเนียมและบริการ  
           การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 40,711 
           อ่ืน ๆ 2,148,397 
       กาํไรจากการปริวรรตและสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 147,882 
       กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 311,629 
       กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 326,199 
       รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 14,465,287 
       รายไดอ่ื้น 1,005,883 

     รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้  22,310,258 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-25 

 

                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
       งบกาํไรขาดทุน (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2552 

จํานวนเงนิ 

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้  
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,434,811 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 1,778,857 
       ค่าภาษีอากร 234,197 
       ค่าธรรมเนียมและบริการ 789,607 
       ค่าตอบแทนกรรมการ 42,112 
       เงินนาํส่งเขา้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ 
            สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,072,379 
       ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 12,533,228 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน   3,632,397 

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ 24,517,588 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 10,163,783 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล (2,988,865) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 7,174,918 

  
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ  
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,109,006 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 2,065,912 

 7,174,918 

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) 3.99 
   จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 1,279.92 
   กาํไรต่อหุน้ปรับลด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) 3.99 
   จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 1,279.92 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-26 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   
    กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้    11,907,898 15,145,894 
  รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   
         เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   
 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย  (257,924) (369,400) 
 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  1,756,275 1,338,712 
 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั)   2,077,347 1,653,147 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (59,872) (5,883) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน(ลดลง)  (148,547) 148,230 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 89,835 (15,669) 
 ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย-รอตดับญัชี  (30,356) (11,079) 
 ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,536,625) 1,304,774 
 เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรองประกนัชีวติ 
            เพิ่มข้ึน 4,260,484 4,908,473 
         กาํไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (494,407) (27,351) 
 ขาดทุน(กาํไร)จากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี 4,552 (21,350) 
 กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (39,130) (100,154) 
         รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) (123,780) (188,608) 

 17,405,750 23,759,736 
         รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (24,314,929) (23,028,823) 
         รายไดเ้งินปันผล (754,598) (492,298) 
         เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 40,317,956 31,084,477 
         เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (11,962,976) (8,859,324) 
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (3,935,905) (5,274,631) 

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ 
          หนีสิ้นดาํเนินงาน 16,755,298 17,189,137 
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 23,198,723 42,722,845 
 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,094,487 (680,785) 
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (12,816,953) 3,378,437 
         ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 365,889 173,587 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (21,858,774) (48,958,437) 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย 4,776,633 4,537,732 
         ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1,148,525 (708,788) 
 สินทรัพยอ่ื์น (2,707,881) 3,202,713 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-27 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)   
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)   
 เงินรับฝาก (96,517,456) (41,792,087) 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,891,914 (22,028,968) 
          หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 652,276 245,789 
         เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 207,480 2,298,263 
         หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (996,228) 120,125 
         เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (3,203,216) (80,294) 
         หน้ีสินอ่ืน 2,154,042 1,732,703 

         เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (76,855,241) (38,648,028) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน   
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 6,322,104 26,190,109 
         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 480,055 212,766 
         เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (16,313) (55,879,977) 
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,554,576 6,513,535 
         เงินสดรับเงินปันผล 965,830 757,478 
        เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,411,139) (891,823) 
        เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 92,327 470,288 

        เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน 10,987,440 (22,627,624) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   
        เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,046,133,464 525,431,336 
        เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (969,088,201) (462,821,144) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (7,764,642) (5,196,113) 
        เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - 17,542,017 
        เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (41) - 
        เงินปันผลจ่าย (1,532,279) (1,499,612) 
        เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,172,927) (603,001) 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 66,575,374 72,853,483 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 707,573 11,577,831 

เงนิสด ณ วนัต้นปี  15,298,105 3,720,274 

เงนิสด ณ วนัปลายปี  16,005,678 15,298,105 

งบการเงินปี 2554 และ 2553 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-28 

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
 (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
    กาํไรสุทธิก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล    10,163,783 
  รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
         เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน  
 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  (256,973) 
 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  711,726 
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี     2,849,274 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (86,595) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน(ลดลง)  (40,385) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (216,743) 
 ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย-รอตดับญัชี  (6,298) 
 ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึน 333,271 
 เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรองประกนัชีวติ 
            เพิ่มข้ึน 7,580,849 
         กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (2,833,251) 
 กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (45,007) 
 ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  17,059 
 รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย  (7,756) 
         รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) 268,204 

 18,431,158 
         รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ (15,220,386) 
         เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 20,570,078 
         เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (5,484,771) 
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,961,824) 

     กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ 
          หนีสิ้นดาํเนินงาน 16,334,255 
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง  
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 691,664 
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,072,680) 
         ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี (379,034) 
 เงินใหสิ้นเช่ือ (19,225,484) 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,780,844 
         ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (441,029) 
 สินทรัพยอ่ื์น 7,599 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-29 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)  
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
 เงินรับฝาก (3,859,667) 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13,646,511 
         เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี (199,114) 
         เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 181,366 
         หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 795,118 
         หน้ีสินอ่ืน 502,985 

         เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 14,763,334 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพิ่มข้ึน) (52,547,805) 
         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 7,740,066 
         เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 
         เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 1,690,652 
        เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (716,103) 
        เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,039 

        เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (43,819,151) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
        เงินสดรับจากเงินกูย้มื 235,310,441 
        เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื (203,520,332) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (2,014,323) 
        เงินสดรับค่าหุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพิม่ทุนของบริษทัยอ่ย 981,097 
        เงินสดจ่ายคืนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย - 
        เงินปันผลจ่าย (1,165,056) 
        เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (277,241) 
        เงินปันผลจ่ายผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (556,490) 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 28,758,096 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (297,721) 

เงนิสด ณ วนัต้นปี  4,017,994 

เงนิสด ณ วนัปลายปี  3,720,273 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-30 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

                          (หน่วย : ร้อยละ) 
 งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (PROFITABILITY RATIO)    
     อตัรากาํไรขั้นตน้ 55.44 65.77 67.13 
     อตัรากาํไรสุทธิ 15.56 22.19 16.15 
     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (1) 13.66 16.46 17.27 
     อตัราดอกเบ้ียรับ (2) 5.87 5.63 5.99 
     อตัราดอกเบ้ียจ่าย (3) 2.68 1.94 2.03 
     ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 3.19 3.69 3.96 
     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.28 3.47 8.84 

    

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    
     อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 2.78 3.16 3.71 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.00 1.41 1.77 
     อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.06 0.06 0.11 

    

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL  RATIO)    
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)  10.83 11.31 8.70 
     อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มื  91.07 84.78 79.23 
     อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินฝาก  146.39 114.69 108.86 
     อตัราส่วนเงินฝากต่อหน้ีสินรวม 53.19 65.66 64.44 

    

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)     
     อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม 4.22 4.50 3.61 
     อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม 0.22 0.19 0.65 
     อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายไดต่้อสินเช่ือรวม (4) 5.94 5.98 3.52 
     อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือรวม 0.15 0.16 0.11 

    

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
     มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  29.94 28.24 26.08 
     กาํไรสุทธิต่อหุน้  3.91 4.41 3.99 

    

หมายเหตุ  :   (1) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = (กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบริษทัใหญ่ถวัเฉล่ียสะสม) 
(2) อตัราดอกเบ้ียรับ = (รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ+รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน+รายไดด้อกเบ้ียจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน)/    
      (เงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบ้ียเฉล่ีย) 
(3) อตัราดอกเบ้ียจ่าย = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย / (เงินรับฝากเฉล่ีย+เงินกูย้มืเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบ้ียเฉล่ีย+ 
      หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเฉล่ีย)                 
(4) อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
(5) รายการถวัเฉล่ียทั้งหมดคิดถวัเฉล่ีย 12 เดือน 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-31

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาวะเศรษฐกจิไทยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 

เศรษฐกจิไทยเติบโตร้อยละ 0.1  ท่ามกลางปัญหารอบด้าน 

 ในปี 2554 เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อยละ 0.1 ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลงมาจากร้อยละ 7.8 ในปี 2553 ซ่ึงเป็นผล

มาจากปัจจยัเส่ียงในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ปัญหาหน้ียโุรป การแกวง่ตวัของค่าเงินบาท 

ผลกระทบจากภยัพิบติัสึนามิในประเทศญ่ีปุ่นช่วงไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนช้ินส่วนวตัถุดิบสาํหรับ

ภาคการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย อีกทั้งยงัเผชิญกบัสถานการณ์อุทกภยัในปลายปีท่ีผา่นมาซ่ึง

สร้างความเสียหายคร้ังใหญ่ และขยายวงกวา้งในพ้ืนท่ีทางการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรม ทาํให้ภาคการส่งออก การ

บริโภค และการลงทุนภาคเอกชนหดตวัลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี  

 สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี  2555 นั้นคาดว่าภาคเศรษฐกิจในประเทศท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยันํ้ าท่วม

ในช่วงปลายปี 2554 น่าจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตวักลบัมาภายในกลางปี 2555  โดย GDP ในปี 2555 คาดวา่จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อย

ละ 5.5-6.5* โดยไดรั้บแรงผลกัดนัจากมาตรการการเยียวยา-ฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภยั และนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจของรัฐบาล ซ่ึงมีส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากน้ียงัมี นโยบายการเงินท่ีเร่ิม ผอ่น

คลาย เห็นไดจ้ากเม่ือเดือนมกราคม 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดมี้มติให้ปรับลดอตัราดอกเบ้ีย

นโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 มาอยูท่ี่ร้อยละ 3.00 เพ่ือกระตุน้อุปสงคใ์นประเทศท่ีฟ้ืนตวัชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้

 อยา่งไรก็ดี ปี 2555 น้ี เศรษฐกิจไทยจะยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ และเป็นปีแห่งความทา้ทายของ

เศรษฐกิจและธุรกิจของไทยจากการฟ้ืนฟูความเสียหายท่ีเกิดจากมหาอุทกภยัท่ีผ่านมา ขณะเดียวกันก็มีความ 

ไม่แน่นอนของวกิฤตเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนของตลาดเงินโลกและความผนัผวนของเงินทุนเคล่ือนยา้ยซ่ึงส่งผลต่อ

ธุรกิจนาํเขา้และส่งออกในการกาํหนดราคาท่ีจะแข่งขนั  อีกทั้งความกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อ โดยจะเห็นไดจ้ากการ

ปรับตวัสูงข้ึนของสินคา้โภคภณัฑ ์อาทิ ราคานํ้ามนั ซ่ึงมีการปรับข้ึนราคาไปตั้งแต่ช่วงตน้ปี รวมถึงการปรับอตัราค่าแรง

ขั้นตํ่าตามนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีผลทาํใหต้น้ทุนการผลิตของประเทศไทยสูงข้ึนกวา่ฐานการผลิตในประเทศอ่ืน ๆ ใน

ภูมิภาคซ่ึงสร้างความกดดนัสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การ

ออกมาตรการประชานิยมของรัฐบาลท่ีเพ่ิมความเส่ียงต่อภาวะการขาดดุลการคลงัของไทย  และความไม่แน่นอนจากภยั

ธรรมชาติ  ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํใหก้ารประกอบธุรกิจในปี 2555 ตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงัใหม้ากข้ึน เพ่ือใหป้ระเทศ

ไทยสามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจไดใ้นตลาดโลกอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปี 2558 ท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน 

 ในปี 2554 ท่ีผ่านมา   ธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ทยตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียง   ทั้งจากในและนอกประเทศ อาทิ   

วิกฤตการเงินในยโุรป  การฟ้ืนตวัอยา่งเช่ืองชา้ของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจในเอเชีย   

รวมทั้งผลกระทบของสถานการณ์อุทกภยัท่ีรุนแรงในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ  นอกจากนั้น การปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  ท่ีเป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว ถึง 6 คร้ัง จากอตัราร้อยละ 2.00  เป็นร้อยละ 3.50 ในช่วง 8 เดือนแรกของปี ทาํให้การแข่งขนัดา้นเงินฝาก



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554 11-32

เป็นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และจากอุปสงค์ภายในประเทศท่ีฟ้ืนตวัชา้กว่าท่ี

คาดการณ์ไวจ้ากมหาอุทกภยัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ทาํให้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 กนง. ไดมี้มติปรับลด

อตัราดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 เพ่ือบรรเทาผลกระทบดงักล่าว  แต่อย่างไรก็ดี กาํไรรวมของระบบธนาคาร

พาณิชยไ์ทยมีการเติบโตท่ีดี  โดยกาํไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้ง 10 

แห่งมีจาํนวน 133,250  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 20.12  จากจาํนวน 110,935  ลา้นบาท ในปี 2553  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผลจากการขยายตวัของสินเช่ือ  โดย  ณ ส้ินธนัวาคม 2554 มีเงินให้สินเช่ือ ทั้งส้ิน  7,589,016 ลา้นบาท  ขยายตวัร้อยละ 

14.8  เร่งข้ึนจากท่ีขยายตวัร้อยละ 10.7 ในปี 2553  ส่วนด้านเงินกองทุนยงัคงมีความแข็งแกร่ง  โดยมีอตัราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง อยูใ่นระดบัร้อยละ  14.82  เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 10.98  แมจ้ะไดรั้บผลกระทบ

จากการท่ีธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งตอ้งเร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  ท่ี

ก ําหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้ งประเมินและบันทึกหน้ีสินเก่ียวกับ

ผลประโยชน์พนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554   นอกจากนั้นธนาคารพาณิชย์

บางแห่งมีการกนัสํารองสินเช่ือเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อนัเกิดจากผลกระทบของอุทกภยัในช่วง

ปลายปี     และมีการปรับลดมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  จากการเปล่ียนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อย

ละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555   

  อยา่งไรก็ดี ในปี 2555 น้ี จะมีการใชแ้ผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ช่วงท่ี 2 โดยเน้นผ่อนคลาย

นโยบายให้ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเพ่ือนาํความรู้ความชาํนาญเขา้มาพฒันาระบบการเงินไทย ซ่ึงในช่วงแรกก็จะ

ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมธนาคารพาณิชยท์วีความรุนแรงในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีปี 2555 ยงัคงมีประเดน็ร้อน

ในเร่ืองการปล่ียนแปลงมาตรการของรัฐบาลเก่ียวกบัร่างพระราชกาํหนด (พ.ร.ก.) ปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกูท่ี้

กระทรวงการคลงักูเ้พ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ท่ีมีการถกเถียงกนัในช่วงตน้ปีท่ี

ผ่านมา ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะเห็นการแข่งขนัดา้นเงินรับฝากและเงินกูย้ืมท่ีรุนแรงข้ึนในปีน้ี นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชย์

ยงัคงเผชิญความเส่ียงต่อคุณภาพของลูกหน้ีโดยเฉพาะในรายท่ีเสียหายหนกัจากภาวะวิกฤตนํ้ าท่วม แมว้่าจะมีการให้

ความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชยแ์ลว้กต็าม จากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยอ่มกระทบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ทย

ในปี 2555 ซ่ึงจะทาํให้มีความยากลาํบากและมีภาระตน้ทุน ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือสร้างฐานลกูคา้ใหเ้ขม้แขง็ต่อไปในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
    

แหล่งที่มา:  * สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในปี 2554 การควบรวมธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั(มหาชน)เป็นไปอย่างราบร่ืนตามแผนท่ีวางไวแ้ละ
ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี  ทาํใหธ้นาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นธนาคารพาณิชยข์นาดกลางโดยมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน 
มีการกระจายตวัการให้บริการผ่านสาขาและเคร่ืองบริการอตัโนมติัครอบคลุมทัว่ประเทศ    รวมทั้งยงัคงมีการขยาย
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ภาวะการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย 
และ   อุทกภยัในช่วงปลายปี  โดยในปี 2554 สินทรัพยร์วมและเงินให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการขยายตวัท่ี 
ร้อยละ 1.40 และร้อยละ 4.50 มาอยูท่ี่ 895,157 ลา้นบาท และ 637,104 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบจากส้ินปีท่ีผา่นมา และ
มีกาํไรสุทธิจาํนวน 5,002 ลา้นบาท  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

   2554    2553 เพิม่/ลด ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 44,419 35,027 9,392 26.81 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (20,104) (11,998) (8,106) (67.56) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,315 23,029 1,286 5.58 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,372 2,881 491 17.04 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 8,058 7,998 60 0.75 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (21,760) (17,109) (4,651) (27.18) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,077) (1,653) (424) 25.65 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 11,908 15,146 (3,238) (21.38) 

ภาษีเงินได ้ (3,136) (4,844) 1,708 (35.26) 

กาํไรของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,770) (4,663) 893 (19.15) 

กาํไรสุทธิ 5,002 5,639 (637) (11.30) 

 

กาํไรต่อหุน้  (EPS) สาํหรับปี 2554 เท่ากบั 3.91 บาท เทียบกบักาํไรต่อหุน้จาํนวน 4.41 บาท ในปีก่อน อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 1.00 
และ 13.66 ตามลาํดบั   
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2554 2553 เพิม่/ลด ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้     

    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,237 1,057 1,180 111.64 

    เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 86 90 (4) (4.44) 

    เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,143 3,666 477 13.01 

    เงินใหสิ้นเช่ือ 20,942 14,952 5,990 40.06 

    การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 17,011 15,262 1,749 11.46 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 44,419 35,027 9,392 26.81 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     

   เงินรับฝาก 8,969 5,953 3,016 50.66 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,288 511 777 152.05 

   เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,955 1,914 41 2.14 

   ตราสารหน้ีท่ีออก     

       - หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,852 1,500 352 23.47 
       - หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 609 698 (89) (12.75) 
       - อ่ืน ๆ 5,427 1,418 4,009 282.72 

    เงินกูย้มื 1 3 (2) (66.67) 

    ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 3 1 2 200.00 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 20,104 11,998 8,106 67.56 

รวมรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,315 23,029 1,286          5.58 

 

ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 24,315 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,286 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 5.58 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากการขยายตวัของเงินใหสิ้นเช่ือ และภาวะอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึนโดยท่ีรายได้
ดอกเบ้ีย มีจาํนวน 44,419 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9,392 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.81 ในขณะท่ี ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย มีจาํนวน 
20,104 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,106 ลา้นบาท หรือร้อยละ 67.56 จากปีก่อน ตามภาวะอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิรายได้ (Interest Spread) 
สําหรับปี 

2554  2553 

อตัราผลตอบแทน (Yield) (1)  5.46 5.09 

ตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) (2) 2.70 1.94 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 2.76 3.15 
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 หมายเหตุ :  (1) อตัราผลตอบแทน =  รายไดด้อกเบ้ีย / (รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินเฉพาะท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย +  เงินลงทุน 
                           สุทธิเฉล่ีย + เงินใหสิ้นเช่ือเฉล่ีย) 

            (2) ตน้ทุนทางการเงิน = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย /  (เงินรับฝากเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินเฉพาะท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย+เงินกูย้มื 
                รวมเฉล่ีย)       
 

 ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Spread) ปรับตวัลดลงตามภาวะอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง และบางส่วนจากผลกระทบภาวะนํ้าท่วมในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปี 2554 อยูท่ี่
ร้อยละ 2.76 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 3.15 โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Yield on earning 
assets) เท่ากบัร้อยละ 5.46 เพ่ิมข้ึนจากการปรับอตัราดอกเบ้ียในตลาด ขณะท่ีตน้ทุนทางการเงิน (Cost of fund) ปรับตวั
เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 2.70 ตามภาวะดอกเบ้ียท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งภาวะการแข่งขนัดา้นเงินฝากและการ
บริหารสภาพคล่อง 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กาํไร
สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ โดยอตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่
ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 31.98 ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

■ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

           (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2554 2553 เพิม่/ลด ร้อยละ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
     - การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 271 228 43 18.86 

     - ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 911 905 6 0.66 
     - ค่าธรรมเนียมบริการบตัรเครดิต 698 395 303 76.71 
     - บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคาร
อิเลก็ทรอนิกส์  669 575 94 16.35 
     - ค่าธรรมเนียมจดัการ 477 537 (60) (11.17) 
     - ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนัภยั 224 226 (2) (0.88) 
     - อ่ืน ๆ 623 536 87 16.23 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,873 3,402 471 13.84 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (501) (521) 20 (3.84) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,372 2,881 491 17.04 
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 ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจาํนวน 3,372 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 491 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เป็นผลจากการเพ่ิมผลิตภณัฑท์างการเงินของกลุ่มธนชาตโดยมีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ จาํนวน  3,873 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 471 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.84 ในขณะท่ีค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมและบริการมีจาํนวน 501 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.84  

■  รายได้จากการดาํเนินงานอืน่ๆ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการดําเนินงานอืน่ๆ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2554 2553 เพิม่/ลด ร้อยละ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 891 571 320 56.04 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,071 1,329 (258) (19.41) 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,139 523 616 117.78 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 258 369 (111) (30.08) 
กาํไร จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 47 663 (616) (92.91) 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,127 2,351 (224) (9.53) 
รายไดเ้งินปันผล 755 492 263 53.46 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,770 1,700 70 4.12 

รายได้จากการดําเนินงานอืน่ๆ 8,058 7,998 60 0.75 

 ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆจาํนวน 8,058 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จาํนวน 60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.75 เป็นการเพ่ิมข้ึนจากกาํไรจากเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 616 ลา้นบาท หรือร้อยละ 117.78  
รายไดเ้งินปันผลเพ่ิมข้ึน 263 ลา้นบาท จาก 492 ลา้นบาท เป็น 755 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยมี์
จาํนวน 1,071 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.41 จากภาวะตลาดทุนท่ีผนัผวนในปีท่ีผ่านมา อีกทั้ งรายได้จากการรับ
ประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิลดลง 224 ลา้นบาท จาก 2,351 ลา้นบาท เป็น 2,127 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.53 สาเหตุ
จากมีผลิตภณัฑบ์างรายการครบกาํหนด รวมทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์อุทกภยั 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
  

สําหรับปี   เปลีย่นแปลง   

2554 2553 เพิม่/ลด ร้อยละ 

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

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 21,760 17,109 4,651 27.18 
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ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ จาํนวน 21,760 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,651 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.18 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.50 รวมทั้งในปีน้ี 
ธนาคารธนชาต ไดร้วมค่าใชจ่้ายจากการรวมกิจการ (Integration Cost) อนัไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบงาน
สารสนเทศ การเปล่ียนรูปลกัษณ์สาขา รวมทั้งโครงการเกษียณอายกุ่อนครบกาํหนดดว้ยความสมคัรใจ เป็นตน้ ส่งผลให้
อตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 60.88  

 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ในปี 2554 ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีจาํนวน 2,077 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 424 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.65 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนจาํนวน 444 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 26.29  

ฐานะทางการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 63,232 7.06 85,105 9.64 (25.70) 

เงินลงทุนสุทธิ 152,511 17.04 145,376 16.47 4.91 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 1,673 0.19 2,239 0.25 (25.28) 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 638,084 71.28 610,602 69.17 4.50 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผือ่ปรับมูลค่า 

    จากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

(27,286) 

 

(3.05) 

 

(27,959) 

 

(3.17) 

 

(2.41) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจสุทธิ 3,498 0.39 3,963 0.45 (11.73) 

ค่าความนิยม 13,981 1.56 13,671 1.55 2.27 

สินทรัพยอ่ื์น 49,464 5.53 49,760 5.64 (0.59) 

สินทรัพย์รวม 895,157 100.00 882,757 100.00 1.40 

เงินรับฝาก 435,865 48.69 532,382 60.31 (18.13) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 60,151 6.72 40,545 4.59 48.36 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 262,653 29.34 184,717 20.93 42.19 

หน้ีสินอ่ืน 60,807 6.80 53,394 6.05 13.88 

หนีสิ้นรวม 819,476 91.55 811,038 91.88 1.04 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 38,259 4.27 36,092 4.09 6.00 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,422 4.18 35,627 4.03 5.04 

ส่วนของเจ้าของรวม 75,681 8.45 71,719 8.12 5.52 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 895,157 100.00 882,757 100.00 1.40 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 29.94  28.24  6.02 

หมายเหตุ งบแสดงฐานะการเงินรวมส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2553 มีการปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบกบังวด 31 ธนัวาคม 2554 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนชาตมีจาํนวน 895,157 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12,400 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 1.40 จากส้ินปี 2553   สาเหตุหลกัเกิดจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.50   
ซ่ึงยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียดสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ดงัน้ี 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํนวน 63,232 ลา้นบาท ลดลงจากส้ิน
ปีก่อน  21,873 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.70 โดยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน 

เงนิลงทุน 

                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจําแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

จํานวนเงิน 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

จํานวนเงิน 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

ตราสารหนี ้ 139,350 90.38 131,057 88.78 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ     

• เพ่ือคา้ 10,855 7.04 325 0.22 

• เผือ่ขาย 41,103 26.66 52,604 35.63 

• ถือจนครบกาํหนด 28,575 18.53 39,102 26.49 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน     

• เพ่ือคา้ 4,758 3.09 31 0.02 

• เผือ่ขาย 18,553 12.03 10,017 6.79 

• ถือจนครบกาํหนด 6,592 4.28 5,884 3.99 

• เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,352 0.88 1,447 0.98 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ     

• เพ่ือคา้ 637 0.41 3,023 2.05 

• เผือ่ขาย 25,425 16.49 12,920 8.75 

• ถือจนครบกาํหนด 1,500 0.97 5,704 3.86 

ตราสารทุน 13,161 8.54 14,319 9.70 

• เพ่ือคา้ 45 0.03 87 0.06 

• เผือ่ขาย 8,553 5.55 9,137 6.19 

• เงินลงทุนทัว่ไป 4,563 2.96 5,095 3.45 

รวมเงนิลงทุน-สุทธิ 152,511 98.92 145,376 98.48 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,673 1.08 2,239 1.52 

รวมเงนิลงทุนทั้งส้ิน 154,184 100.00 147,615 100.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนทั้งส้ิน จาํนวน 154,184 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ิน
ปี 2553 จาํนวน 6,569 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.45 ประกอบดว้ย ตราสารหน้ี จาํนวน 139,350 ลา้นบาท ตราสารทุน 
จาํนวน 13,161 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 1,673 ลา้นบาท  

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี จาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี  
                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
31 ธันวาคม 2554 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

31 ธันวาคม 2553 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 10,848 1.70 10,985 1.80 
2.  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 82,335 12.92 97,818 16.05 
3.  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 48,275 7.58 52,754 8.65 
4.  สาธารณูปโภคและบริการ 58,660 9.21 66,441 10.90 
5.  การบริโภคส่วนบุคคล     
     5.1  เพ่ือเช่าซ้ือ  286,490 44.97 239,943 39.36 
     5.2  เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 73,809 11.59 77,857 12.77 
     5.3  เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,236 0.35 2,683 0.44 
     5.4  อ่ืน ๆ  54,271 8.52 18,073 2.96 
6.  อ่ืนๆ 20,340 3.19 43,290 7.10 
 637,264 100.03 609,844 100.03 
หกั กาํไรจากการโอนขายเงินใหสิ้นเช่ือ
ระหวา่งกนั 

(160) (0.03) (198) (0.03) 

รวม 637,104 100.00 609,646 100.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี มีจาํนวน 637,104 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 27,458 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.50 โดยสินเช่ือจากธุรกิจเช่าซ้ือมีการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 19.40 จากส้ินปีท่ีผา่นมา แมว้า่ในช่วง
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 ธุรกิจดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยักต็าม  
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เงนิให้สินเช่ือจัดช้ัน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือ 
จดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑข์องธปท. ดงัน้ี 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

     มูลหนี/้มูลค่าตามบัญชี 
(เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีบ้วกดอกเบีย้ค้างรับ ) 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี 

31 ธ.ค.  54 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

31 ธ.ค.  53 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

31 ธ.ค.  54 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

31 ธ.ค. 53 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

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

รวม 622,389 100.00 606,230 100.00 25,385 98.38 25,237 97.27 
สาํรองหน้ีสูญทัว่ไป - - - - 417 1.62 707 2.73 

รวมสํารองหนีสู้ญทั้งหมด 622,389 100.00 606,230 100.00 25,802 100.00 25,944 100.00 

 
หมายเหตุ -    เฉพาะบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของธปท.  
 

สินเช่ือด้อยคุณภาพ  (Non – Performing Loans : NPLs) 

                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) 40,188 39,663 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญรวม 27,093 27,657 
อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม (NPL-gross)      (ร้อยละ) 5.94 6.00 
อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรองต่อสินเช่ือรวม (NPL-net ) (ร้อยละ) 2.84 2.71 
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญรวมต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ    (ร้อยละ) 67.41 69.73 

หมายเหตุ  NPL- net  : เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพทั้งหมด 

         สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ  ส้ินปี 2554 มีจาํนวน 40,188 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 525 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.32 จากส้ิน
ปีท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เกิดจากการรวมสินเช่ือดอ้ยคุณภาพของบริษทัราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยอตัราส่วนสินเช่ือ
ดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม  (NPL-gross) อยูท่ี่ร้อยละ 5.94 ลดลงจากส้ินปี 2553 ท่ีร้อยละ 6.00 และมีอตัราส่วน NPL-
net ต่อสินเช่ือรวม เท่ากบัร้อยละ 2.84 ในปี 2554 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน  27,093 ลา้นบาท ลดลง
จาํนวน 564 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.04 เม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อน โดยมีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ย
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 67.41 และคิดเป็นร้อยละ 107.74 ของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑข์องธปท. 

ทรัพย์สินรอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุน จาํนวน  12,325 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 765 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.21  ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

รายจ่ายลงทุน 
 สาํหรับปี 2554   บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
1,411 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์  และคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 

สภาพคล่อง 
 ณ ส้ินปี 2554  เงินสดของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีจาํนวน  16,006 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย)์ ลดลง 23,199  ลา้นบาท  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ลดลง 
2,094 ลา้นบาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพ่ิมข้ึน 12,817 ลา้นบาท เงินใหสิ้นเช่ือเพ่ิมข้ึน  21,859 ลา้นบาท ทรัพยสิ์น
รอการขายลดลง 4,777 ลา้นบาท เงินรับฝากลดลง 96,517  ลา้นบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หน้ีสิน) 
เพ่ิมข้ึน 9,892 ลา้นบาท หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามลดลง 996 ลา้นบาท และเจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสาร
อนุพนัธ์ลดลง 3,203 ลา้นบาท 

• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 10,987  ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ลดลง 6,322 ลา้นบาท เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,554 ลา้นบาท เงินสดรับเงินปันผล 966 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 480 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 92 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
1,411 ลา้นบาท 

• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 66,575 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ี
ออกและเงินกูย้ืม 1,046,133 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 969,088 ลา้นบาท เงินสดจ่าย
ดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 7,765 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล 1,532 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม 1,173 ลา้นบาท  

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

โครงสร้างเงินทุน 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น โดย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสินรวม 819,476 ลา้นบาท และส่วนของ 
เจา้ของ จาํนวน 75,681 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 91.55 และ 8.45 ของแหล่งเงินทุนรวมตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วน
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หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 10.83 เท่า หรือมีหน้ีสิน 10.83 เท่าของทุนดาํเนินการ โดยองค์ประกอบของแหล่ง
เงินทุนดา้นหน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.19 ของแหล่งเงินทุนดา้นหน้ีสิน สาํหรับรายการ
ระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีสัดส่วนร้อยละ 7.34  และร้อยละ 32.05 ตามลาํดบั              

หนีสิ้น 

                                                                                                                                      (หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสิ้นรวม 
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

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

รวมหน้ีสิน 819,476 100.00 811,038 100.00 

  
 หน้ีสินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จาํนวน 819,476  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 
2553 จาํนวน 8,438 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.04 โดยมีรายการหลกั ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

• เงินรับฝาก มีจาํนวน 435,865 ลา้นบาท ลดลง 96,517 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.13 โดยมีสัดส่วนเงินฝาก
ออมทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 38.79 เงินฝากประจาํเท่ากบัร้อยละ 59.58 และเงินฝากกระแสรายวนัเท่ากบัร้อยละ 1.63 

• รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน มีจาํนวน 60,151 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 19,606 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 48.36 

• ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื จาํนวน 262,653 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 77,936 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42.19 
โดยส่วนใหญ่เป็นตัว๋แลกเงิน จาํนวน 219,110 ลา้นบาท 

ส่วนของเจ้าของ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีส่วนของเจา้ของจาํนวน 75,681 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 3,962  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.52 จากจาํนวน  71,719  ลา้นบาท ณ ส้ินปี  2553 โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 

• กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีจาํนวน 20,096 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,218 ลา้นบาทจากส้ินปี 2553 โดย     
ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํนวน 5,002 ลา้นบาท สุทธิกบัการจ่ายเงินปันผล
จาํนวน 1,533 ลา้นบาท จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 82 ลา้นบาท และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานทาํใหก้าํไรสะสมลดลง จาํนวน  1,170 ลา้นบาท 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมีจาํนวน 37,422 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,795 ลา้นบาท จากส้ินปี 2553  
สัดส่วนการถือหุน้และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี  
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                   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2554 ปี 2553 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)      
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 6,668 5,719 
      บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 293 391 
      บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 38.22 89 131 
      บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั   50.96 436 352 
      บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั   50.96 770 688 
      บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 50.96 91 - 
      บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 50.96 99 214 
      บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 50.95 75 68 
      บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 33.22 205 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 446 461 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั   83.44 120 108 
*ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 65.18 ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
(บทวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2554 เปรียบเทียบกบัปี 2553) 

 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตไดด้าํเนินการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 
1,005,330,950 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย 
จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ืนฟูฯ) และต่อมาจากการเขา้ทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย  จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆ (Tender Offer) เพ่ิมเติมในเดือนมิถุนายน 
และเดือนพฤศจิกายน 2553 ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท (ราคาเดียวกบัท่ีธนาคารธนชาตประมูลซ้ือจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ) ทาํ
ให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งส้ินร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้
ทั้งหมด  

 การเขา้ไปถือหุน้ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ทาํใหง้บการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยสามารถรับรู้ผล
การดาํเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ย โดยบนัทึกรายการในงบดุลทั้งจาํนวน ขณะท่ีรับรู้รายการใน
งบกาํไรขาดทุนตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือหุน้   

 เพ่ือใหมี้การบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอยา่งคล่องตวัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงตาม
โครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต  ในระหวา่งงวดแรกปี 2554 ธนาคารได้
จดัตั้งบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (TS AMC) ถือหุ้นโดยธนาคารทั้งจาํนวนเพ่ือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
จากธนาคารนครหลวงไทย ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loans: NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย 
(Non-Performing Asset: NPA)  และในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554  ธนาคารไดรั้บโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและรวมถึงภาระ
ผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และหรือท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต 
ตามโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต  ดว้ยราคายติุธรรม (Fair Value) ซ่ึง
เป็นราคาประเมินตามแนวทางท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดใ้ห้ความเห็น  รวมราคาโอนทั้งส้ิน 50,134 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นสินทรัพยจ์าํนวน 381,077 ลา้นบาท หน้ีสินจาํนวน 330,943 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ธนาคาร
นครหลวงไทยไดห้ยดุประกอบธุรกิจทั้งหมด และต่อมาในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของธนาคาร
นครหลวงไทยไดมี้มติอนุมติัให้ธนาคารนครหลวงไทยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” โดยธนาคารนคร
หลวงไทยไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยแ์ละใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับ
อนุญาตแก่กระทรวงการคลงั และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
2554 และดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554 

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยธนาคารนครหลวงไทย ขายหุ้นก่อนท่ีจะทาํการเลิกกิจการ ในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ธนาคาร ไดรั้บซ้ือหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นการทัว่ไป ซ่ึงมีผูถื้อ
หุ้นรายยอ่ยเสนอขายหุ้นรวม 696,865 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท ทาํให้ธนาคารถือหุ้นในธนาคารนครหลวง
ไทยรวมทั้งส้ินจาํนวน 2,112,375,422 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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 ทั้งน้ี จากการท่ี ธนาคารฯไดรั้บโอนเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) จาก
ธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 437.25 ลา้นหุ้น  ตามเง่ือนไขในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 
ทาํใหธ้นาคารฯถือหุน้ในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง ในอตัราร้อยละ 48.35  ต่อมาในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 ธนาคาร ไดท้าํการ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีราชธานีลิสซ่ิงไดจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ทาํใหธ้นาคารธนชาตมีการถือหุ้นในราชธานีลิสซ่ิง
รวมจาํนวน 874.97 ลา้นหุ้น และเน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนไม่ครบตามสิทธิ ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมี
สัดส่วนการถือหุน้ในราชธานีลิสซ่ิงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 48.35 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เป็นร้อยละ 65.18 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวมของธนาคารธนชาตรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยดงันี ้
บริษทัยอ่ยท่ีธนาคารฯถือหุน้โดยตรง 
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)                                      (เดิมช่ือ “ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)”) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัยอ่ยท่ีธนาคารฯถือหุน้โดยออ้ม 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั (จาํหน่ายเงินลงทุนในเดือนสิงหาคม 2554) 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั (จาํหน่ายเงินลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2554) 
บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 
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ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบีย้ 44,214 34,781 9,432 27.12

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 19,797 11,566 8,232 71.18

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 24,416 23,216 1,201 5.18

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3,358 2,850 508 17.82

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ
 (1)

7,237 6,607 630 9.54

คา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ
 (2)

21,877 16,824 5,054 30.04

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 13,134 15,849 (2,715) (17.14)

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 2,504 2,149 355 16.55

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 10,630 13,701 (3,071) (22.42)

ภาษีเงินได้ 2,948 4,548 (1,600) (35.19)

กาํไรสุทธิ 7,682 9,152 (1,471) (16.07)

ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 7,671 8,777 (1,105) (12.60)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 10 376 (365) (97.23)

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.39 1.92

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 5,513.66         4,562.52             

เปล่ียนแปลงจากปี 2553
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2554 ปี 2553

 
หมายเหตุ : (1) รายไดสุ้ทธิดว้ยค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
                (2) ไม่รวมค่าใชจ่้าย ในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของธนาคารสําหรับปี 2554 จาํนวน 7,671 ลา้นบาท 
ลดลง 1,105 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.60 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยปัจจยัสําคญัในการสร้างผลประกอบการอย่าง
ต่อเน่ืองไดแ้ก่ 

• การขยายตัวของสินเช่ือร้อยละ 4.7 จากส้ินปี 2553  โดยเฉพาะสินเช่ือจากธุรกิจเช่าซ้ือมีการขยายตวัถึงร้อยละ 19.5 
จากส้ินปีท่ีผา่นมา และยงัคงสามารถรักษาความเป็นผูน้าํในตลาดสินเช่ือเช่าซ้ือ  แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบบางส่วน
จากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยก็ตาม โดยมียอดคงคา้งทั้ งส้ินจาํนวน  286,361 ลา้นบาท สําหรับ
สัดส่วนการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถใหม่ต่อปริมาณการจาํหน่ายรถใหม่ (Penetration Rate) ในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 
19.1 นอกจากนั้น ผลจากการควบรวมธนาคารนครหลวงไทย ทาํใหส้ัดส่วนสินเช่ือของธนาคารมีการกระจายตวัท่ีดี
ข้ึน   โดยสัดส่วนสินเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 61 : 39    

• ด้านเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินลดลงร้อยละ 2.6 จากส้ินปี 2553 โดยในระหว่างปีไดมี้การปรับกลยุทธ์ในการออก
ผลิตภณัฑแ์ละอตัราดอกเบ้ียให้เหมาะสมกบัการปรับเพ่ิมของอตัราดอกเบ้ียนโยบาย รวมทั้งภาวะการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ โดยสัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินฝากรวมตัว๋แลก
เงินเท่ากบัร้อยละ 26.9  

• ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Interest Spread) อยู่ที่ร้อยละ 2.9 ลดลงจากส้ินปีท่ีผ่านมาทีร้อยละ 3.3 โดยมีอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Yield on earning assets) เพิ่มข้ึนตามการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ีย
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ในตลาดเป็นร้อยละ 5.5 จากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 5.1 แมว้า่ในไตรมาสสุดทา้ยของปี ธนาคารและบริษทัยอ่ยไดห้ยดุ
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียบางส่วนจากลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั โดยคาดวา่รายไดด้งักล่าวจะกลบัมา
รับรู้ไดใ้นไตรมาสถดัไป อยา่งไรก็ตาม จากการรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
โดยรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนจากเงินให้สินเช่ือ (Yield on loan) ในไตรมาส
สุดทา้ยปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย สาํหรับตน้ทุนทางการเงิน (Cost of fund) เพ่ิมข้ึนเช่นกนั เป็นร้อยละ 2.6 จากปีท่ี
ผา่นมาท่ีร้อยละ 1.8 ซ่ึงเป็นผลจากทั้งการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียตลาด รวมทั้งแรงกดดนัจากภาวะการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน 

• การบริหารจัดการสินเช่ือด้อยคุณภาพ โดยค่าใชจ่้ายหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 0.4 เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ยจาก
ร้อยละ 0.3 ในปีท่ีผ่านมา  แมว้่าในช่วงไตรมาสสุดทา้ยธนาคารจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัก็ตาม 
นอกจากน้ี ผลจากการท่ีTS AMC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารมีการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพอยา่งใกลชิ้ดและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีรายใหญ่  ส่งผลให้
สามารถลดภาระการตั้งสํารองและสินเช่ือดอ้ยคุณภาพมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน โดย ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและ
บริษทัยอ่ยมีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพจาํนวน 37,677 ลา้นบาท เป็นอตัราส่วนต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (Gross NPL to total 
loan) เท่ากบัร้อยละ 5.6    

• การขยายตัวจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ไดแ้ก่ รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ค่านายหน้าจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกาํไร
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ โดย
อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 30.2 

• การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการ อัตราส่วนต้นทุนจากการดาํเนินงานต่อรายได้จากการ
ดาํเนินงานสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 62.5 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับตวัลดลง รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายจากการควบรวมกิจการ (Integration Cost) อนัไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ  การเปล่ียนรูปลกัษณ์สาขา  การดูแลและฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้ งค่าใช้จ่าย
โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดเป็นตน้  

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2554 เป็นจาํนวน 
2,948 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีร้อยละ 27.7  ลดลงจากปีท่ีผา่นมาซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 33.2  ทั้งน้ี เป็นผลจากการไตร
มาสท่ี 2 มีการโอนขายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPA) มายงั บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส  จาํกดั รวมทั้งในไตร
มาสท่ี 3 ไดมี้การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทย จาํกดั  ส่งผลให้สามารถใชส้าํรองดอ้ยค่า
จากสินทรัพยด์งักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี   

•  ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้ งส้ิน 91,093 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
จาํนวน 61,638 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 29,455 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.7  ทั้งน้ี การคาํนวณเงินกองทุนดงักล่าวไดห้ักค่าความนิยมจากการเขา้ซ้ือหุ้นธนาคารนคร
หลวงไทย จาํนวน 15,740 ลา้นบาท และรวมหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 10,000 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การผ่อนผนัจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ท่ีให้รวมรายการดงักล่าวเม่ือการรวม
กิจการเสร็จส้ิน (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554) 
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 รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

 ในปี 2554 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 24,416 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,201 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 5.18 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธุรกิจทั้งของธนาคารธนชาต และ
ธนาคารนครหลวงไทย โดยมีรายได้ดอกเบ้ียจาํนวน 44,214 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9,432 ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.12   
ขณะท่ีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจาํนวน 19,797 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,232 ลา้นบาท หรือร้อยละ 71.18 ส่งผลให้ส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ีย (Interest Spread) ในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 2.92 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 3.32 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 

 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียประกอบดว้ยรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนั
ชีวติสุทธิ  และรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ มีจาํนวน 10,595 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,137 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 
12.03  รายละเอียดดงัน้ี 

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจาํนวน 3,358 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 508 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 17.82 จากการเพ่ิมผลิตภณัฑท์างการเงินทั้งจากกลุ่มธนชาต และธนาคารนครหลวงไทย โดยมีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการจํานวน 3,858 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 489 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.52  ในขณะท่ีค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการมีจาํนวน 500 ลา้นบาท ลดลง 19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.60  

• รายได้จากการดําเนินงานอืน่ๆ 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และจากการปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  รายไดจ้ากเงิน
ปันผล  รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตและรายไดอ่ื้น โดยในปี 
2554    มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (สุทธิดว้ยค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต) จาํนวน 7,237 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 630 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.54 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของกาํไรจากเงินลงทุน จาํนวน 
398 ลา้นบาท กาํไรจากธุรกรรมเพ่ือคา้และการปริวรรตเงินตราต่างประเทศจาํนวน 321 ลา้นบาท และรายไดเ้งินปันผล 
จาํนวน 246 ลา้นบาท ซ่ึงรายการสาํคญัเป็นเงินปันผลท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดรั้บจากกองทุนวายภุกัษ ์ขณะท่ีรายได้
สุทธิจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติลดลง จาํนวน 225 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ๆ 

 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (ไม่รวมค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั/
ประกันชีวิต)จาํนวน 21,877 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,054 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.04 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่าย
พนักงาน และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมกิจการ (Integration Cost) กบัธนาคารนครหลวงไทย ส่งผลให้
อตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วม ท่ีหักค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (Cost to income 
ratio) ใน ปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 62.5  
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ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ในปี 2554 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จาํนวน 2,504 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 355 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาอตัราส่วนค่าใชจ่้ายหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม (Provision to total 
loan) เพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 0.53 จากร้อยละ 0.47 จากปีท่ีผา่นมา โดยมีสาํรองต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพร้อยละ 69.75 และ
สาํรองต่อสาํรองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 104.27 

ฐานะการเงนิของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์

เงินสด 16,006                    15,298                    708 4.63

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 63,201                    85,060                    (21,859) (25.70)

เงินลงทนุ-สทุธิ 148,345                  140,022                  8,323 5.95

เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ-สทุธิ 609,903                  581,525                  28,378 4.88

ทรัพย์สินรอการขาย-สทุธิ 6,762                      7,851                      (1,089) (13.87)

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 8,759                      8,986                      (227) (2.53)

คา่ความนิยม 15,750                    15,750                    0 0.00

สินทรัพย์อ่ืน 17,334                    18,711                    (1,377) (7.36)

รวมสินทรัพย์ 886,060               873,203               12,857 1.48

เปล่ียนแปลงจากปี 2553
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553งบแสดงฐานะการเงนิ

 
 

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 886,060 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 
2553 จาํนวน 12,857 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.47 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิจาํนวน 
28,378  ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.88 โดยสัดส่วนสินเช่ือรายย่อยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม อยูท่ี่ร้อยละ 42 : 58 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น

เงินฝาก 436,040                   532,656                  (96,617) (18.14)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 60,151                     40,545                    19,606 48.36

หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถาม 2,131                       3,127                      (996) (31.86)

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 254,297                   174,949                  79,348 45.36

ประมาณการหนีส้ิน 2,824                       900                         1,924 213.84

หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 36,154                     29,774                    6,380 21.43

หนีส้ินอ่ืน 18,931                     18,859                    71 0.38

รวมหนีสิ้น 810,526                800,809               9,717 1.22

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 74,848                 72,183                 2,665 3.70

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 685                          211                         475 225.49

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 886,060                873,203               12,857 1.48

เปล่ียนแปลงจากปี 2553
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553งบแสดงฐานะการเงนิ

 
 

 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 810,526 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ส้ินปี 2553 จาํนวน 9,717 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.22 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 

• ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจาํนวน 254,297 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 79,348 ลา้นบาท หรือร้อยละ 45.36 จากส้ิน
ปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนจากตัว๋แลกเงิน เพ่ือรองรับการคํ้าประกนัเงินฝากท่ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2554 รวมทั้งการเพิ่มทางเลือกในการออมให้แก่ลูกคา้ซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง  ขณะท่ี
เงินฝากลดลงจาํนวน 96,617 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.14 จากส้ินปี 2553 

• รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 60,151 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19,606 ลา้นบาท 
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 74,848 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,665 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.70 จากส้ินปี 2553 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2554   

การดาํรงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 91,093 ลา้นบาท แบ่งออกไดเ้ป็นเงินกองทุนชั้น
ท่ี 1 จาํนวน 61,638 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 29,455 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.72 ลดลงจากส้ินปี 2553 ท่ีร้อยละ 14.75 โดยแบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ร้อยละ 9.28 ลดลงจาก
ส้ินปี 2553 ท่ีร้อยละ 11.71 เป็นผลจากการหักค่าความนิยมจากการเขา้ซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 15,740 
ลา้นบาท สาํหรับเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ร้อยละ 4.44 เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ท่ีร้อยละ 3.04 เน่ืองจากการรวมหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีรับ
โอนจากธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑก์ารผอ่นผนัจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
ท่ีใหร้วมรายการดงักล่าวเม่ือการรวมกิจการเสร็จส้ิน (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554)  
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 61,638                 9.28                     71,335                 11.71                   

เงินกองทนุทัง้หมด 91,093                 13.72                   89,898                 14.75                   

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนเงินกองทุนของธนาคารยงัคงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนดให้ธนาคารพาณิชยด์าํรง
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงคือไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เส่ียงดงัน้ี 

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

 

 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัผ่าน บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บล. ธนชาต) สําหรับปี 2554 
เท่ากบั 2,266 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ี 2,305 ลา้นบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.43 เป็นอนัดบัท่ี 10 ของ
อุตสาหกรรม โดยมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์แบ่งเป็น ลูกคา้รายยอ่ยร้อยละ 77.4 ลูกคา้ต่างประเทศร้อยละ 1.6 และ
ลกูคา้สถาบนัการเงินร้อยละ 21.0 

 บล. ธนชาต มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2554 จาํนวน 293 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 98 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 25.0 โดยรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 จากค่านายหนา้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน 52 ลา้นบาท หรือร้อยละ 115.5 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 51 ลา้นบาทหรือร้อยละ 75.1 รวมทั้งรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลเพ่ิมข้ึน 
35.7 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการลดลงร้อยละ 27.1 สาํหรับค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.6 

 บล.ธนชาต มีอัตราการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 149.1 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดก้าํหนดไว ้คือไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
7.0 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

 ณ ส้ินปี 2554 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ. ธนชาต) มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหาร
รวม (Asset under Management) จาํนวน 96,351 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2553 จาํนวน 2,795 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
3.0 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพร้อยละ 76.7 ในขณะท่ีกองทุนรวมมีการขยายตวัลดลงร้อยละ 
1.8 และกองทุนส่วนบุคคลมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 สาํหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหาร แบ่งเป็น 
สัดส่วนของกองทุนรวมร้อยละ 81.3 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพร้อยละ 9.2 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 9.4 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 บลจ. ธนชาตมีกาํไรสุทธิจาํนวน 89 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายไดค้่าธรรมเนียมจัดการกองทุนลดลง 35.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.49 
อยา่งไรกต็าม บลจ. ธนชาต ไดมี้แนวทางในการออกผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดและแนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย 
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บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (ธนชาตประกันภัย) มีรายไดจ้ากการ
รับประกนัภยัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการขยายงานในทุกๆ ช่องทาง ตลอดจนมีการบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหธ้นชาตประกนัภยัมีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิจาํนวน 435.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 83.74 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อตัราส่วนเงินกองทุนอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 505 สูงกวา่เกณฑท่ี์
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดท่ีร้อยละ 125 

 บริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั 

 บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (ธนชาตประกันชีวิต) มีกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 จาํนวน 150 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.0 ส่วนใหญ่เกิดรายไดจ้ากเงินลงทุน
เพ่ิมข้ึน 72 ลา้นบาท ในขณะท่ีกาํไรจากการรับประกนัภยัใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 ธนชาตประกนัชีวิต มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2554 จาํนวน 770 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 82 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 12 โดยธนชาตประกนัชีวิตมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนจากฐานลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดจ้ากการ
ลงทุนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 202 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30 ทั้งน้ี กาํไรจากการรับประกนัภยัใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยอตัราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกรอบการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (CAR) อยูท่ี่ร้อยละ 278 สูงกวา่เกณฑ์
ท่ี คปภ. กาํหนดท่ีร้อยละ 125 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั  

 บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (บบส. ทีเอส) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 และในระหวา่งเดือน
พฤษภาคม 2554 ไดเ้ร่ิมรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทยทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-
Performing Loans: NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset: NPA) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2554 บบส. ทีเอส มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 12,267 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการกิจการจนถึงส้ิน
เดือนธนัวาคม 2554 จาํนวน 180 ลา้นบาท โดยรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งินใหสิ้นเช่ือ จาํนวน 259 ลา้นบาท และ
โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 282 ลา้นบาท รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย จาํนวน 33 ลา้นบาท ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ทรัพยสิ์นรอการขาย จาํนวน 12 ลา้นบาท ส่วนค่าใช้จ่ายประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่าย จาํนวน 85 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวน 95 ลา้นบาท 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั “บบส. เอน็ เอฟ เอส” สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มี
กาํไรสุทธิ จาํนวน  446 ลา้นบาท   โดยรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งินใหสิ้นเช่ือ 220 ลา้นบาท   และโอนกลบัค่าเผือ่
การดอ้ยค่า และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 251  ลา้นบาท  กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขาย  88 ลา้นบาท  ตั้งค่าเผือ่การ
ดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายลดลงเป็น 42 ลา้นบาท ส่วนค่าใชจ่้ายประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่าย  72  ลา้นบาท  และค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงาน  69  ลา้นบาท  
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั “บบส. แม๊กซ์” สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีกาํไรสุทธิ  120  
ลา้นบาท  โดยมีรายไดร้วม  184  ลา้นบาท    โดยรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งินใหสิ้นเช่ือ  104  ลา้นบาท   รายไดจ้าก
ทรัพยสิ์นรอการขาย  54  ลา้นบาท  และรายไดอ่ื้น  9  ลา้นบาท  มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  25  ลา้นบาท  และในปี 
2554  บบส. แม๊กซ์ มีการจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน   314.60  ลา้นบาท  หรือ  5.50 บาทต่อหุน้ 
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12.  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่มี-  - 
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ส่วนที ่2 
 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
ฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2555 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้ง แลว้ 
บริษทัฯไดม้อบหมายให้ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 

 
นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ 

 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง 
รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัเลขานุการองคก์ร 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของทุนธนชาต 
 
 



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554  เอกสารแนบท่ี 1 หนา้ 1 

1. ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัทฯ   

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

คณะกรรมการ 

นายบันเทิง  ตันตวิทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร)  

 อายุ 67  ปี 

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

 - Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of 
 Technology, USA  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

 2549 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 

 2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั  
 2546 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค  รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั บี.ว.ีโฮลด้ิง จาํกดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 

 2545 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
 2544 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

- ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 2532 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)    
 2530 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ดีบุก จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 
 2549 - 2553 - กรรมการ สถาบนัอาศรมศิลป์ 
 2553 - 2554 - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 

 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุน้)  

 
 
  
 



 

นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร)   

อายุ 61 ปี 

การศึกษา - Master of  Science, University of Wisconsin, USA 
 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 - 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 8/2552 - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2554 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ปทุมไรซมิล 

แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน)  
 2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั   - 
 2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั   
 2548 - ปัจจุบนั -  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - 
กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)   - 

 2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 
กรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั - 
กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั - 

 2545 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธาน
 กรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

 2553 - 2554 - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 
 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  2548 - 2553 - 
ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน)  2543 - 2554 - 
กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  2535 - 2553 - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554  เอกสารแนบท่ี 1 หนา้ 2 



 

นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

อายุ 63 ปี 

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Wichita State University, Kansas, USA - 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 - 
ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 - 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2551 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ชินแซทเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น  2543 - 2550 - 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน))  
กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  2542 - 2550 - 
กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 
กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554  เอกสารแนบท่ี 1 หนา้ 3 



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554  เอกสารแนบท่ี 1 หนา้ 4 

นายสมเกยีรต ิ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

อายุ 67 ปี 

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร Sloan School M.I.T., USA 
 - Senior Executive Program (SEP)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 - 
ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 - 
ประกาศนียบตัร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 - 
ประกาศนียบตัร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 - 
ประกาศนียบตัร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554 - 
ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554  - 
ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 - 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 - 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 - 

 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 6/2551 - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2546 - 

 

ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2543 - ปัจจุบนั - หุน้ส่วน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.ที. แอนด ์เอส คาร์แคร์ 

ประธานกรรมการ บริษทั ไทยมาร์ท แลนด ์จาํกดั  2549 - 2552 - 
 (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ไทยมาร์ท รีเทล กรุ๊ป จาํกดั) 
กรรมการ บริษทั องคก์ารเภสชักรรม-เมอร์ริเออร์ชีววตัถุ จาํกดั  2546 - 2549 - 

 2545 - 2551 - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย 
จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน))  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



 

นางพนัธ์ทิพย์  สุรทณิฑ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอสิระ) 

อายุ 63 ปี 

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Fort Hays Kansas State College, USA  - 
 - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 - 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 - 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 3/2549 - 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 40 - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ กระทรวงกลาโหม 
 2553 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั - 
 2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 
 2550 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร มูลนิธิวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
 2553 - 2554 - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สาํนกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ 

 (องคก์ารมหาชน) 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  2551 - 2554 - 
ประธานกรรมการ บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั  2550 - 2551 - 

- อธิบดี กรมธนารักษ ์
กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  2549 - 2551 - 
กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั  2548 - 2550 - 

- รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 
กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  2546 - 2552 - 
กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั (มหาชน)  2546 - 2550 - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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นายพมิล  รัฐปัตย์ กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

อายุ 76 ปี 

การศึกษา - เนติบณัฑิต (นบ.ท) สถาบนัอบรมศึกษากฎหมายเนติบณัฑิตยสภา 
 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 
- ประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 3/2546 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2550 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 2547 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เอน็แอล ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 2539 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
 2551 - ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 2547 - 2550 - ประธานคณะกรรมการอยัการ สาํนกังานอยัการสูงสุด 
 2543 - 2550 - ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

อายุ 66 ปี 

การศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร Banker Trust, New York, USA 
- Corporate Finance Training  Program  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 
 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 2534 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 2553 - 2554 - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน )   

   (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน )  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

อายุ 55 ปี 

การศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 - 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 5/2550 - 

สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยติุธรรม  
ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548  - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2554 - 

 

ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
- อุปนายกสมาคม สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 

- กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 
 2553 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั  

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - 
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  - 

- ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   
ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 
ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั  2553 - 2554 - 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทย จาํกดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 
 บริษทั ไอที แอ๊บ โซลุท จาํกดั) 
ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - 

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือ เป็น 
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 

 2553 - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 
รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  2552 - 2554 - 

- กรรมการ คณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  2552 - 2553 - 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 
กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) - 

- กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
 2552 - ประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 2545 - 2551  - กรรมการผูจ้ดัการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



 

นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

อายุ 57 ปี 

การศึกษา พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ - 
 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและ
ผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลงั 

 

 2554 - 

 

ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั  
 2550 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั  
 2546 - ปัจจุบนั - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6  
 2543 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
 2553 - 2554 
 

- ผูบ้ริหารกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั
 (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 
กรรมการ บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  2552 - 2554 - 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  2548 - 2550 - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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ผู้บริหารระดบัสูง 

นายวชัระ  เพิม่พทิกัษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโส สายงานธุรกจิ 

อายุ 50 ปี 

การศึกษา พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ (MBA) - 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั  
 2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 

- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 
 2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  2549 - 2550 - 
ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายสินเช่ือสาํนกังานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  2548 - 2549 - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 
 

นางสาวรมณีย์  เจนพนิิจ ผู้อาํนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจัดการ 

อายุ 51 ปี 

การศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
โครงการพฒันาผูบ้ริหารยคุใหม่  - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2544 - 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่าย สาํนกัวางแผนและพฒันาระบบบญัชี บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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นางสาวดาราวรรณ  บุญนําเสถียร ผู้อาํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

อายุ 50 ปี 

การศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรการสมัมนาวชิาการ ประจาํปี 2552 “รับมือวกิฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคต
 เศรษฐกิจไทย” 
- หลกัสูตรอบรม Managing the Recovery 
- หลกัสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหส้าํเร็จ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2550 - - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั  ปัจจุบนั 
 2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  
 2546 - ปัจจุบนั - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.000006 (800 หุน้) 

 

นางธนวนัต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ ฝ่ายบัญชี 

อายุ 46 ปี 

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ - 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- Young Bankers’ Executive Development Program YOBEX 

 สภาวชิาชีพบญัชี 
หลกัสูตรกา้วสู่ IFRS ปี 2554 - 

 NIDA Business School / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
(MAI) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร CFO มืออาชีพ   

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2553 - กรรมการ บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั ปัจจุบนั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2553-2554 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 
 

ลาํดบั รายนาม ตาํแหน่ง 
จํานวนหุ้นที่ถือ  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2554 

จํานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2553 

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง  ตนัติวิท ประธานกรรมการ 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

2,060,000 2,060,000 - 0.1545  

2 นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

3 นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

4 นายสมเกียรติ  ศุขเทวา   ประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

- - - - 

5 นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

6 นายพิมล  รัฐปัตย ์ กรรมการ  
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

7 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

8 นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารและ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

9 นายทวีศกัด์ิ  ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

10 นายวชัระ  เพิ่มพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส  
สายงานธุรกิจ 

- - - - 

11 นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผน
ขอ้มูลเพื่อการจดัการ 

- - - - 

12 นางสาวดาราวรรณ  บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการ  
ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

800 800 - 0.000006 

13 นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชี 

- - - - 

 



 

ข้อ 2. การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่กีย่วข้องหลายบริษัท (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554) 

บริษัทร่วม

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

นายบนัเทิง ตนัติวทิ XXX XXX XX XXX XXX /// XXX X X XXX X X X

นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ XX /// B XX /// X /// X /// XX // X X X X XX /// X X

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ X XXX

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X XXX

นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ์ X X

นายพิมล รัฐปัตย์ X XXX X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X // X / X

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ X / C X / A XXX X /// X / XXX /// XXX 

นายทวศีกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ  X  /  D XXX /// XXX X

นายวชัระ เพิ่มพิทกัษ์ E X // X X

นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ F

นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร F X X

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ G X

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /   กรรมการบริหาร

A  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ C  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ D  รองกรรมการผูจ้ดัการ E   ผูอ้าํนวยการอาวโุส F   ผูอ้าํนวยการ G   ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ

บริษัทที่เกีย่วข้อง

ทนุ
ธน

ชา
ต

รายนาม
บริษัทย่อย
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

รายช่ือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 

 

บริษัทย่อย  
1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)*  บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 6. 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 2. 7. 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 3. 8. 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 4. 9. 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั*  5.  

  

บริษัทร่วม   
10. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  
  

บริษัททีเ่กีย่วข้อง  

11. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 19. บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 12. 20. บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล  เอซเทท จาํกดั 

บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 13. 21. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั 
บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 14. 22. บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ดีบุก จาํกดั  บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 15. 23. 
บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 16. 24. บริษทั เอน็แอล ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บี.วี. โฮลด้ิง จาํกดั บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 17. 25. 
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 18. 26. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

  

  

หมายเหตุ * บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัท่ีมีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
  

 

3. คุณลกัษณะของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

 - ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมทุกท่าน ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ขอ้ 17 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 

 บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธนชาต มีบริษทัในกลุ่ม  22  บริษทั แต่บริษทัในกลุ่มท่ีมีนยัสาํคญั โดยมีรายได้
เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด มี 3 บริษทั ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน)  บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั  และบริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)  (เดิมช่ือ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน)) 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) มีกรรมการทั้งหมด  13  ท่าน ดงัน้ี  

 1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ ประธานกรรมการ  
 2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  
 3. นางมิเชล ชิว               ชิว ควอ๊ก รองประธานกรรมการ  
 4. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ กรรมการอิสระ 
 5. นายณรงค ์ จิวงักรู กรรมการอิสระ 
 6. นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการอิสระ 
 7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ กรรมการอิสระ 
 8. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  
 9. นายเบรนดอน  จอร์จ จอห์น คิง กรรมการ  
 10. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  
 11. นายกอบศกัด์ิ ดวงดี กรรมการ 
 11.   นายมาร์ติน วคีส์ กรรมการ 
 12.  นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ กรรมการ  
 

บริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดงัน้ี  

 1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ 

 3. นายเกียรติศกัด์ิ  ม้ีเจริญ  กรรมการ 

 4. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ กรรมการ 

 5. นายนพดล  เรืองจินดา กรรมการ 
 6. นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ ์ธรรมเสรี  กรรมการ 

 7. นายวจิกัษณ์  ประดิษฐวณิช กรรมการ 

 8. นายพีระพฒัน์  เมฆสิงห์ว ี กรรมการ 

 

บริษัท สคบิ จํากดั (มหาชน)  (เดิมช่ือ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เม่ือวนัท่ี 
9 ธนัวาคม 2554 และอยูใ่นกระบวนการชาํระบญัชี 
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บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ ” ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน  3 
ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นบญัชี   ดา้นการเงิน   และมีประสบการณ์ในสถาบนัการเงินและ
องคก์รขนาดใหญ่ ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็             สีตสุวรรณ                ประธานกรรมการ 
2. นายสมเกียรติ          ศุขเทวา          กรรมการ 
3. นางพนัธ์ทิพย ์         สุรทิณฑ ์                 กรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัของทางการ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานประกอบด้วย สํานักตรวจสอบ ซ่ึงข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํให้ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างอิสระ บนพ้ืนฐานของกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ใหก้บับริษทัฯ และไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล 

               ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร รวม  20  คร้ัง เป็นการประชุมในวาระปกติ 13 คร้ัง 
และวาระพิเศษ 7  คร้ัง เพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี  

• สอบทานทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี โดยหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ายบริหาร   
เพ่ือให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
และไดมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง 

• สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดห้ารือ
กบัผูต้รวจสอบภายใน ในการวางแผน และอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลทุกไตรมาส 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามงานดา้นกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่ง
ใกลชิ้ด เพ่ือใหก้ารสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางการ เช่น สาํนกังาน
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นตน้ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ 

• การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นพิเศษ 
ทั้งน้ี เพราะตระหนักดีว่า การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารกลุ่ม
บริหารความเส่ียงเพ่ือรับทราบรายงานการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ บริษทัฯ 
มีมาตรการรองรับความเส่ียงทางดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรมและเพียงพอ 
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• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยึดหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ายงานก่อน
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมซ่ึงผลจากการประเมิน พบว่า 
กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัร และมีผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติัท่ีดี อนัมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

• คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ต่ออีกปีหน่ึง โดยเห็นวา่เป็นสาํนกังานท่ีไดรั้บความเช่ือถือในระดบัชั้นนาํของประเทศ มีความ
เขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ
ต่อผูถื้อหุน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2555 ต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบริษทัในกลุ่มธนชาตและพิจารณาติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ข 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการสอบทานทุกดา้นแลว้ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ระบบ
การควบคุมภายในมีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม มีระบบการบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ  มีการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและข้อกาํหนดของทางการอย่างเคร่งครัด 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ และผูส้อบบญัชีภายนอกมีความเป็นอิสระและปฏิบติัหนา้ท่ีเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

  

 

                        
                                                                            (นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                  
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่ปี 2545 โดยคณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบนัมี

จาํนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา   ประธานกรรมการ  
2. นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ  กรรมการ  
3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์  กรรมการ  

 
กรรมการสรรหาทุกท่าน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ในการสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย เหมาะสมตามกฎหมายและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศทางการ  เสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ  กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป  รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการมีจาํนวนและ
โครงสร้างท่ีเหมาะสมในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ฎบตัรและนโยบายสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศกาํหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินการของบริษทัฯ โดยในปี 2554 คณะกรรมการ
สรรหาไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง เพ่ือดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ทบทวนหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางของการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือเขา้
รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 พิจารณาแต่งตั้ง 

3. ทบทวนพิจารณาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการต่อสัญญาว่าจา้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายสรรหาและรายละเอียดกระบวนการสรรหาไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 
 
 

                                 
(นายสมเกยีรติ  ศุขเทวา) 
ประธานกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2545 โดยคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนชุดปัจจุบนัมีจาํนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา   ประธานกรรมการ  
2. นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ  กรรมการ  
3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์  กรรมการ  

 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทุกท่าน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ในการ

ทบทวนอตัราค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมได ้
และอยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงเสนอจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะใน
ภาพรวมการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการข้ึนไป ภายใตก้ฎบตัร
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศกาํหนด โดย
ในปี 2554 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง เพ่ือดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

1. พิจารณาเสนอนโยบายกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีครอบคลุมแนวทางการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนและ
นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติักาํหนดเป็นนโยบาย
กาํหนดค่าตอบแทน ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ 

2. พิจารณาเสนอปรับจาํนวนค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอ่ย ให้เหมาะสมกบัความ
รับผดิชอบโดยเทียบเคียงไดก้บัค่าอุตสาหกรรม 

3. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังาน และการจ่ายผลตอบแทนประจาํปีสําหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 
โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดกระบวนการกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงาน

ประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 
 

 
 

                      
(นายสมเกยีรติ ศุขเทวา) 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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