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ส่วนที ่1   

บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ช่ือภาษาองักฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์  : TCAP 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจดงัน้ี 

1. การลงทุน และใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. การลงทุนในบริษทัอ่ืนใดอนัมีผลทาํให้บริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุม
ในบริษทันั้นจะตอ้งเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจาก ธปท. 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท  

  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510 

ทุนจดทะเบียน : 12,778,297,030 บาท 

ทุนเรียกชําระแล้ว  12,778,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั  :  1,277,816,397 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  หุน้บุริมสิทธิ*  :     13,306 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

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

โทรศัพท์ : 0 2217 8000 

โทรสาร : 0 2217 8312 

Contact Center : 1770 

หมายเหตุ * ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1: 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้ายและ
สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 
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บุคคลอ้างองิ 
หลกัทรัพย์ : หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 

นายทะเบียนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์ 0 2229 2800 

 โทรสาร 0 2654 5427 

 Call Center 0 2229 2888 

 เวบ็ไซต ์: www.tsd.co.th 
  

หลกัทรัพย์ : หุ้นกู้ TCAP14NA 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 44  ชั้น 15 ถนนหลงัสวน  

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์ 0 2626 7503 - 6, 0 2626 7218 

 โทรสาร 0 2626 7543 

 เวบ็ไซต ์: www.cimbthai.com 
  

หลกัทรัพย์ :  หุ้นกู้ TCAP22NA 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

 แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศพัท ์ 0 2208 5000 ต่อ 4503, 4518, 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เวบ็ไซต ์: www.thanachartbank.co.th  
  

สํานักงานผู้สอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

 เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพลก็ซ์ ชั้น 33 

 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์ 0 2264 0777 

 โทรสาร 0 2264 0789 - 90 

 เวบ็ไซต ์: www.ey.com 
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รายช่ือผู้สอบบัญชี : นางสาวภูร์ิพรรณ เจริญสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4950 

  

ทีป่รึกษากฎหมาย : ไม่มี 

  

ทีป่รึกษาทางการเงนิ : ไม่มี 

  

ทีป่รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี 

 

การลงทุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ในบริษัทอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกจิ 
ประเภท
หุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ทุนที่เรียกชําระแล้ว 
(บาท) 

จาํนวนหุ้น 
ที่ออกจาํหน่าย 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

ธนาคารพาณิชย ์ สามญั 59,346,192,720 55,136,649,030 5,513,664,903 2,809,726,575 50.96 

บริษทับริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน 

สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 99,999,993 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 
โทรสาร 0 2611 9494 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน 

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

บริษทั ถริวานิช จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 
ชาํระบญัชี 

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 

อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 
ชาํระบญัชี 

สามญั 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87 
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ช่ือบริษทั/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท

หุน้ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(บาท) 
จาํนวนหุน้ 

ท่ีออกจาํหน่าย 
(หุน้) 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

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 

ใหเ้ช่า ใหบ้ริการ-
อาคารสาํนกังาน 
รับจา้งบริหาร 

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

บริษทั ธนชาตเอสพวี ี01 จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 11  
โซน D ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

แปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์

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

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุน้ท่ีแสดงนบัรวมการถือหุน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ถึงแมว้่าภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงจากความตกตํ่าของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปัญหาหน้ีสาธารณะใน
สหภาพยโุรปเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยในปี 2555 แต่เศรษฐกิจไทยกย็งัขยายตวัไดดี้จาก
การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนท่ีขยายตวัอนัเป็นผลจากการดาํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ 
โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกท่ีมีผูม้าใช้สิทธิมากกว่าท่ีประเมินไว  ้ประกอบกับความเช่ือมั่นของ
ผูป้ระกอบการ เป็นแรงส่งใหเ้ศรษฐกิจไทยโดยรวมในคร่ึงหลงัของปี 2555 ขยายตวัไดดี้เกินคาด 

สําหรับปี 2556 การแกไ้ขปัญหาหน้ีสาธารณะของกรีซท่ีมีความคืบหน้าและปัญหาทางการคลงัในสหรัฐฯ 
(Fiscal cliff) ท่ีมีความชดัเจนเพ่ิมข้ึน ทาํใหภ้าวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมเร่ิมมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป จะ
เป็นปัจจยับวกต่อการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออกใหก้ลบัมามีบทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 

อยา่งไรก็ดี การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลกัท่ียงัมีความเปราะบาง ภาวะเศรษฐกิจ
ของญ่ีปุ่นท่ีออ่นแอลงและขอ้พิพาทระหวา่งญ่ีปุ่นกบัจีนท่ีอาจยดืเยื้อ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ี
อาจล่าชา้ จะเป็นปัจจยัเส่ียงในการประกอบธุรกิจในปี 2556 ซ่ึงตอ้งมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ตระหนักและให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดมี้การประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพ่ือรองรับความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรการกาํกบัดูแลเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชยด์ว้ยหลกัเกณฑ ์Basel II ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” กาํหนด ซ่ึงทาํให้ธนาคารธนชาตสามารถ
บริหารจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายธุรกิจไดอ้ยา่ง
มัน่คง 

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

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะ
ภาพรวม (Enterprise-wide Risk) ซ่ึงครอบคลุมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต ใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
กบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกาํหนดกลยุทธ์ และพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
กลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
และกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียง
และระบบการควบคุมภายใน 
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ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 
- การดาํเนินงานต่าง ๆ อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างองคก์รท่ีมีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจ (Check and Balance)  

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

- บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดก้าํหนด
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังานไดถื้อปฏิบติัตาม และยงัไดก้าํหนดกระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การระบุถึงลกัษณะของความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง 2) 
การพฒันาเคร่ืองมือและแบบจาํลอง (Model) ท่ีเหมาะสมสาํหรับวดัค่าความเส่ียง 3) การควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้และ 4) การติดตามสถานะความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

- การกาํหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงหรือ
แบบจาํลอง ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเพดานในการ
ควบคุมค่าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้และใชเ้ป็นระดบัสัญญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

- มีการรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีสาํคญั และสรุปภาพรวม
ความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํตามงวดเวลาท่ีกาํหนด 

ระบบการบริหารความเส่ียงขา้งตน้มีการพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลกัความระมดัระวงั มีการปรับปรุงให้
เหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้และมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
ลกูคา้ และพนกังานเป็นสาํคญั 

ประเภทความเส่ียงทีสํ่าคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี ้

1. ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ี หรือปฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีไดต้กลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลกูหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ ความผดิพลาดในการบริหารจดัการของลูกหน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทั
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ยอ่ย ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การใหกู้ย้มืหรือใหสิ้นเช่ือ การก่อ
ภาระผกูพนัหรือการคํ้าประกนั ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ครดิต และการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ี 
(Market Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท.ไม่คํ้าประกนัและตราสารหน้ีท่ีออกโดย
องคก์รเอกชน เช่น หุน้กู ้เป็นตน้ 

ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดส้ร้างวฒันธรรมทางดา้น
เครดิต เร่ิมจากการจดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญาหรือผูอ้อกตราสารหน้ีโดยใชแ้บบ
วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายใหห้น่วยงานวเิคราะห์สินเช่ือซ่ึง
เป็นหน่วยงานอิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจในการพิจารณา
อนุมติัสินเช่ือจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา วงเงินสินเช่ือหรือ
ลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการใหสิ้นเช่ือหรือก่อภาระผกูพนั รวมทั้งควบคุมสถานะความเส่ียงทั้งในระดบั
ภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจ และกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ภายใต้
ระดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือใหมี้การจดัการอยา่งเหมาะสม ดาํเนินการดว้ย
ความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชาํระหน้ีคืนเป็นปัจจยัสาํคญั 
โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระทาํหน้าท่ีตรวจสอบการทาํธุรกรรมดา้นเครดิตให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเช่ือตาม
แนวทางของ ธปท. 

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

ปัจจัยความเส่ียงด้านเครดติทีสํ่าคญั มดีงันี ้

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเป้าหมายในการกระจายสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เนน้ใน
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพดี และควบคุมไม่ใหเ้กิดการกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความเส่ียง 
Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตามวเิคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 2-4

สถานะเงินให้สินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกจิ 
ได้ดงันี ้

ประเภทธุรกจิ 
2555 2554 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 
การเกษตรและเหมืองแร่ 16,655 2.20 10,848 1.70 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 89,126 11.80 82,335 12.92 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 51,573 6.83 48,275 7.58 
การสาธารณูปโภคและบริการ 63,472 8.40 58,660 9.20 
การบริโภคส่วนบุคคล     
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 82,742 10.95 73,809 11.58 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,614 0.35 2,236 0.35 
เพ่ือเช่าซ้ือ 396,985 52.55 286,490 44.96 

อ่ืน ๆ 31,301 4.14 54,271 8.52 
อ่ืน ๆ 20,980 2.78 20,340 3.19 
รวมเงนิให้สินเช่ือ 755,448 100.00 637,264 100.00 

 

จากขอ้มูลสินเช่ือโดยรวมพบวา่ ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินเช่ือเช่าซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 
52.55 ของยอดสินเช่ือรวม อยา่งไรก็ตามสินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือสาํหรับบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีมูลค่าต่อ
สัญญาไม่สูงมากนกัและมีจาํนวนลกูคา้มากทาํใหมี้การกระจายความเส่ียงท่ีดี 

1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ สินเช่ือจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของ
แต่ละสถาบนัการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดใ้ห้
ความสําคญัและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของ
สินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอ 

สัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 31  ธันวาคม 2554 ดงันี ้

สินเช่ือจัดช้ัน 
2555 2554 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่มาตรฐาน 5,312 15.79 7,151 18.18 

สงสัย 4,543 13.51 11,775 29.94 

สงสัยจะสูญ 23,781 70.70 20,405 51.88 

รวม 33,636 100.00 39,331 100.00 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน มีปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลงจากจาํนวน 39,331 ลา้นบาท 
ในเดือนธนัวาคม 2554 มาอยูท่ี่ 33,636 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม 2555 โดยเม่ือพิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสิ้นเช่ือ 
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สินเช่ือดอ้ยคุณภาพมีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 4.58 ของยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ลดลงจากร้อยละ 6.32 ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

สินเช่ือด้อยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

ประเภทธุรกจิ 
2555 2554 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 263 0.77 364 0.92 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 12,201 36.13 16,869 42.63 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 3,943 11.68 4,045 10.22 

การสาธารณูปโภคและบริการ 3,913  11.59 5,729 14.48 

การบริโภคส่วนบุคคล     

     เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 4,470 13.24 3,638 9.19 

     เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 0.51 306 0.77 

     เพ่ือเช่าซ้ือ 5,313 15.73 3,683 9.31 

     อ่ืน ๆ 2,739 8.11 3,710 9.37 

อ่ืน ๆ 757 2.24 1,230 3.11 

รวมสินเช่ือด้อยคุณภาพ 33,772 100.00 39,574 100.00 
 

 
การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2555 2554 

จาํนวนลกูหน้ี (ราย) 55,118 54,225 

ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง  34,390 40,055 

หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้  19,787 14,829 

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  348 386 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ  756,402 638,084 

ยอดหน้ีปรับโครงสร้างต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 4.55 6.28 

ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นความเส่ียงจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพยอ้นกลบั นั่นคือหลงัจากปรับ
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลบัมาเป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบั   บริษทัฯ  
และบริษทัยอ่ย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีมี
ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวนเงินรวม 34,390 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสร้างดงักล่าวหากคาํนวณสุทธิจากหลกัประกนัจะมีมูลค่ารวมประมาณ 
19,787 ลา้นบาท 
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1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 
สําหรับการให้สินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัย่อยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์และจดัระดบั

คุณภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น และนาํผลการ
วิเคราะห์ดงักล่าวไปใชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวไม่ว่าจะเป็น
อสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยจ์ะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์
ท่ี ธปท. กาํหนดไว ้โดยประเภทของหลกัประกนัท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินฝากและตัว๋แลกเงิน 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพยน์อกตลาด อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ี
อยู่อาศยั ยานพาหนะ เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยกาํหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ีในการ
ประเมินราคาและตีราคาหลกัประกนัแต่ละประเภท รวมทั้งกาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานการประเมินราคาและตีราคาท่ี
มีขอ้มูลและการวเิคราะห์ท่ีชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจกาํหนดราคา ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าของหลกัประกนั
นั้นลดลง หรือมีการเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้าน จะตอ้งมีการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัโดย
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีผา่นมาธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตซ่ึ์งเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยรถยนต์เป็นหลกัประกนัท่ีถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได  ้บริษทัฯ 
สามารถดาํเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ดใ้นทนัทีเพ่ือนาํไปขายในตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถยึดรถยนต์ท่ีเป็นหลกัประกนัได ้รวมทั้งความเส่ียงจากการจาํหน่ายรถยนต์แต่ไม่
สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนกบัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ สภาพของรถท่ีไดย้ึดมา 
เป็นตน้ 

1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นรอการขายมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชีสุทธิ
หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 9,915 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 763 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชี 

1.5 ความเส่ียงจากการคํา้ประกนัและการอาวลั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน เล็ตเตอร์
ออฟเครดิต การคํ้าประกนักูย้ืมเงิน และภาระผูกพนัอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อย มีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งเขา้ไป
รับผิดชอบแทนลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้าประกนัและการ
อาวลั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดดู้แลและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว ดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมติั ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจากการรับอาวลั การคํ้าประกนัการกูย้มื
เงินและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ จาํนวน 30,587 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสินทรัพยท์ั้งหมด 

 

 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
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ความเส่ียงด้านตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นราคา ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  และความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย มีนโยบายในการควบคุมและจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ตราสารหน้ีและตราสารทุนทาํใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผือ่ขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงโดยใชแ้บบจาํลองของ Value-at-Risk 
(VaR Model) เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด 
นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนด Limit ต่าง ๆ ในการทาํธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
รับได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออก
จากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back office) ทาํหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและ
รายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะสามารถบริหารความ
เส่ียงไดท้นัท่วงที บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นผูค้วบคุม และติดตามความ
เส่ียงดา้นน้ี ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เคร่ืองมือดงักล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดใหมี้
การทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการทาํ Backtesting โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) กาํหนด 
นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษทัย่อยมีการจาํลองเหตุการณ์รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หลกัทรัพยใ์นตลาดอยา่งรุนแรงเฉียบพลนั หรือทาํการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพ่ือให้คาดการณ์ไดว้า่ความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนอยา่งไร 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนที่มีไว้เพือ่ค้าและเผือ่ขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จําแนกตามประเภทเงินลงทุน  
เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายุตธิรรม  

2555 2554 

เงนิลงทุน   

เงินลงทุนเพ่ือคา้   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,040 10,855 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,730 4,758 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 628 637 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 16 45 

เงินลงทุนเผือ่ขาย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 55,434 41,103 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 30,718 18,553 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,746 25,425 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 8,235 8,553 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 118,547 109,929 

มูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเพ่ิมในตราสาร
หน้ีรัฐบาลและตราสารหน้ีภาคเอกชน ตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการลงทุนไดค้รบกาํหนดอายุ
ไถ่ถอนไปบางส่วน จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ค่าความเส่ียงดา้นราคาโดยรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อยปรับตวั
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของ
รายการสินทรัพย ์หน้ีสินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินงานภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีมี
ประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพนัธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสาํหรับการดาํเนินงาน และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเหล่ือมลํ้าระหวา่งระยะเวลาของการปรับอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ใน
สินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระ ผกูพนัในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซ่ึงจะมีการวดัความเส่ียงเป็นประจาํทุก
เดือน เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได ้จึงไดจ้ดัใหมี้การ
กาํหนดระดบัเพดานความเส่ียง และระดบัสัญญาณเตือนภยัท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์
หน้ีสินและภาระผกูพนั รวมทั้งการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตามแผน
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ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย ควบคุมและ
ติดตามความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับ 
ความเส่ียง 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 วเิคราะห์ตามระยะเวลาทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้
ตามสัญญาของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบกาํหนด 

เมือ่ทวงถาม 0-3 เดอืน 3-12 เดอืน 1-5 ปี เกนิ 5 ปี ไม่มดีอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสด - - - - - 15,181 15,181 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 24,656 30,232 3,045 4,460 - 9,544 71,937 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 2,177 2,177 

เงินลงทุน 1,543 9,550 33,615 68,572 23,841 13,875 150,996 

เงินใหสิ้นเช่ือ 336,017 21,258 11,169 264,364 122,233 407 755,448 

ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 944 944 

ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  - - - - - 2,103 2,103 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินฝาก 244,658 263,795 170,498 7,535 - 6,935 693,421 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 10,936 61,062 5,117 8,429 - 2,233 87,777 

หน้ีสินจ่ายเม่ือทวงถาม - - - - - 4,989 4,989 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 1,206 1,206 

เงินกูย้มื 5 15,218 12,140 46,586 15,516 41 89,506 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 126 126 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - - - - 2,872 2,872 

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

2.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการทาํธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย ์หรือหน้ีสินใน
สกุลเงินต่างประเทศ แบ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ (Transaction Risk) และความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าจากสกลุเงินต่างประเทศเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน (Translation Risk) 
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ทั้งน้ีส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการให้บริการของธนาคารธน
ชาต ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย (ALCO) เป็น
ผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างและอายคุรบกาํหนดของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกาํหนดระดบัเพดานความ
เส่ียงเพ่ือควบคุมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน อยา่งไรก็ดี เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ธนาคารธนชาตมีนโยบายท่ีจะปิดความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในระดบัตํ่า เน่ืองจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

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

ขณะเดียวกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวร้องรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะ
มีการทบทวนเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะ
จดัใหมี้การประชุมเพ่ือติดตามสถานะและบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจําแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของ
แหล่งเงนิทุน เป็นดงันี ้
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เงนิทุนจําแนกตามประเภทของแหล่งเงนิทุน 

 ธ.ค. 2555 ธ.ค. 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกูย้มืและเงินรับฝาก     

    จากประชาชน 693,421 79.64 435,865 57.45 

    จากสถาบนัการเงิน 72,178 8.29 50,852 6.70 

    จากต่างประเทศ 15,599 1.79 9,299 1.23 

ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 6,098 0.70 218,997 28.87 

หุน้กู ้ 83,310 9.57 43,487 5.73 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 98 0.01 169 0.02 

 870,704 100.00 758,669 100.00 

 
 

เงนิทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงนิทุน 
 ธ.ค. 2555 ธ.ค. 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไม่เกิน 1 ปี 787,523 90.45 701,108 92.41 
เกิน 1 ปี 83,181 9.55 57,561 7.59 
 870,704 100.00 758,669 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากและเงินกูย้ืมรวม 870,704 ลา้นบาท โดยแหล่งเงินทุน
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี อนัเป็นลกัษณะโครงสร้างการ
ทาํธุรกิจเป็นปกติการคา้ของสถาบนัการเงิน อยา่งไรกดี็บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การออกผลิตภณัฑป์ระเภทตัว๋แลกเงิน 
และหุน้กูร้ะยะสั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการออมเงินใหก้บัลกูคา้ 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญา เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
วนัทีค่รบกาํหนดของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

เมือ่ทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มกีาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด 15,181 - - - 15,181 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 11,818 56,905 3,214 - 71,937 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,177 - - 2,177 

เงินลงทุน 1,027 50,497 86,713 12,759 150,996 

เงินใหสิ้นเช่ือ 36,651 240,320 478,477 - 755,448 

ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 944 - - 944 

ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,103 - - 2,103 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินฝาก 247,781 436,861 8,779 - 693,421 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 12,889 66,081 8,807 - 87,777 
หน้ีสินจ่ายเม่ือทวงถาม 4,989 - - - 4,989 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,206 - - 1,206 
เงินกูย้มื 46 23,865 62,101 3,494 89,506 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 126 - - 126 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,872 - - 2,872 

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

รายการนอกงบดุล      

การรับอาวลัตัว๋เงิน 11 429 114 - 554 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 450 435 - - 885 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 258 2,925 - - 3,183 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ 43,578 8,179 2,455 2 54,214 

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

- การจดัโครงสร้างองค์กร บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละ
ตาํแหน่งงานใหมี้การสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานท่ีทาํ
ธุรกรรม (Front Office) ออกจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและติดตามความเส่ียง (Middle Office) ซ่ึงไดแ้ก่ 
หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) กบัหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office)   

- การจดัให้มีหน่วยงานสนับสนุนการทาํธุรกรรม เช่น หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หน่วยงาน
กฎหมาย หน่วยงานประเมินราคา ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ เพ่ือลดความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

- การจดัให้มีระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทุกประเภทและคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน 
ตลอดจนระเบียบอาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานภายในองค์กรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด 

- การจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือควบคุม ติดตาม และประเมิน
ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัย่อย ตรวจสอบขอ้ผิดพลาด ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องให้รัดกุมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การรองรับการขยายตวัของธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ทั้ งดา้นเทคโนโลยีและด้านขอ้มูล 
โดยเฉพาะการป้องกนัความเสียหายจากการลกัลอบเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

- การจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ประกอบดว้ยแผนฉุกเฉิน แผน
ระบบสาํรอง และแผนการฟ้ืนฟูการดาํเนินงาน เพ่ือควบคุมไม่ให้การดาํเนินธุรกิจหยุดชะงกั รวมทั้งจดัให้มี
การซักซ้อม เพ่ือทดสอบความพร้อมของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนให้สามารถปฏิบติังานไดจ้ริงและมี
ประสิทธิภาพ  

ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกดาํเนินการแทนในบางกลุ่มกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้
การกาํหนดนโยบาย เพ่ือบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ข้ึน โดยนโยบายดงักล่าว
นอกจากจะมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดย ธปท. แลว้ ยงัเพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดว้ย 
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สาํหรับการวดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบหรือ
เง่ือนไขของวิธีการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินความเส่ียงภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยเอง โดยวิธีการดงักล่าว
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น แนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ลกัษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของบริษทัฯ โอกาส
และ/หรือความถ่ี (Probability, Likelihood หรือ Frequency) ตลอดจน ผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี ตามท่ีธปท. กาํหนดใหก้ลุ่มธนชาตดาํรงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียง
ดา้นเครดิต ดา้นตลาดและดา้นปฏิบติัการตามแนวทางของ Basel II นั้น กลุ่มธนชาตไดเ้ลือกวิธีการคาํนวณสินทรัพย์
เส่ียงดา้นปฏิบติัการดว้ยวธีิ Basic Indicator Approach 

นอกจากน้ี ในการติดตามดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะ
ช่วยใหรั้บทราบถึงความเส่ียงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที และเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในแต่
ละช่วงเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถึงกระนั้นกดี็ เพ่ือใหท้ราบถึงผล
การดาํเนินงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวโนม้ และการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลปัจจยัเส่ียง บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงจดัใหมี้การจดัเกบ็และรายงานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เช่น ขอ้มูลเหตุการณ์
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Loss Data) ดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) จุดท่ีมีความเส่ียงสาํคญั เป็นตน้ เสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพ่ือใช้
ประกอบการกาํหนดนโยบายและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดอีกทางหน่ึงดว้ย 

5. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาํเนินงาน และการนาํไปปฏิบติัไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุนหรือการ
ดาํรงอยูข่องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การทาํแผนกล
ยทุธ์สาํหรับช่วงเวลา 3 ปีขา้งหนา้ และจดัใหมี้การทบทวนแผนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์ภายนอกท่ี
อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจาํปีท่ีกาํหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปรับปรุง เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ธปท. ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย   แต่ละคร้ัง
อาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์ และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในปี 2555 ท่ีผ่านมา จากภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปัญหาหน้ีสาธารณะของยุโรป การเขา้ร่วมใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีขอ้ตกลงในการเปิดเสรีในหลายดา้น รวมถึงการเปิดเสรีภาคการเงิน ทาํใหธ้นาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ออกมาเพ่ือให้สถาบนัการเงินไดเ้ตรียมความ
พร้อมรับมือการเปิดเสรีดงักล่าวและปรับปรุงระบบการเงินให้รองรับการปฏิบติัตามมาตรฐานสากล โดยในปีน้ี ธปท. 
ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน (Basel III) เพ่ือให้ธนาคารพาณิชยมี์เงินกองทุนท่ีมี
คุณภาพดีข้ึนและมีปริมาณสูงข้ึน มีความมัน่คงแขง็แกร่ง สามารถรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและ
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ภาวะวิกฤตไดใ้นอนาคต นอกจากน้ี การปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีตอ้งตราให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตอ้งออกประกาศกาํหนดใหมี้การ
เปิดเผยการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งเตรียมความพร้อมของ
ระบบงานและวิธีการดาํเนินงานใหส้อดรับกบักฎหมายดงักล่าว อยา่งไรกดี็ มาตรการท่ีออกมาใหม่นั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อกลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มมากนกั ซ่ึงตลอดมาบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การ
ปรับปรุงและพฒันาระบบการปฏิบติังานภายในและมาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด และเป็น
พนัธกิจสําคญัท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจประเภท
เงินทุนและหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2517 ในช่ือ บริษทั ลีกวงม้ิง ทรัสต ์จาํกดั ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์
ธนชาติ จาํกดั ในปี 2523 โดยมุ่งเนน้ธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอ่ืน ๆ อยา่งครบวงจรผา่นทางบริษทัในกลุ่ม ซ่ึง
ต่อมาในปี 2540 ไดแ้ยกธุรกิจหลกัทรัพยอ์อกจากบริษทัฯ ไปดาํเนินธุรกิจในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั” 
ตามนโยบายของทางการ และบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เงินทุนธนชาติ จาํกดั (มหาชน)” 

การดาํเนินการตามนโยบายสถาบันการเงนิ 1 รูปแบบ (One Presence) 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัโดยผา่นทางธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ให้
ดาํเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของ
กระทรวงการคลงั โดยไดท้าํการโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเช่ือไปยงัธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร      
ธนชาต”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม ส่งผลใหธ้นาคารธนชาตเป็นเพียงบริษทัแห่งเดียวในกลุ่มธนชาตท่ีดาํเนินธุรกิจสถาบนั
การเงิน โดยบริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลงัในระหวา่งปี 2549 ซ่ึงส่งผลให้
บริษทัฯ เปล่ียนสถานะจากบริษทัเงินทุนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธนชาต (Holding Company) 
พร้อมทั้งไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

การจัดตั้งกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต ตามเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 

จากท่ีสถาบนัการเงินมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาก
ข้ึน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธปท. ไดป้ระกาศหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 
(Consolidated Supervision) เพ่ือเป็นการพฒันาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ
ของสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ื่นคาํขอจดัตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2549 โดย ธปท. ได้
อนุญาตการจดัตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม มีบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของบริษทัใน
กลุ่มธนชาตท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินและเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2550 กลุ่มธนชาตไดป้ระกาศ
แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษทัในกลุ่ม โดยให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน
ในกลุ่มธนชาตแทนบริษทัฯ 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยีเข้าร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มธนชาต 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย “สโกเทียแบงก์” ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพในการเติบโตและการแข่งขนัของธนาคาร       
ธนชาต และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินกบัทีมบริหารมืออาชีพของกลุ่มธนชาต จึงไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกบับริษทัฯ 
เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ดาํเนินธุรกิจในธนาคารธนชาตภายใตค้วามเห็นชอบจาก ธปท. โดยในปี 2550 สโกเทียแบงกไ์ดเ้ขา้
เป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และต่อมาในปี 2552 ได้
ซ้ือหุน้ธนาคารธนชาตจากบริษทัฯ เพ่ิมเติม จนเป็นผูถื้อหุน้ในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 49.00 และบริษทัฯ ถือหุน้
ในธนาคารธนชาต ณ ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ 50.92 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมา      
สโกเทียแบงกไ์ดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจการและการส่งผูแ้ทนท่ีมีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มาร่วม
เป็นผูบ้ริหารในธนาคารธนชาต ซ่ึงเสริมสร้างศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัให้กบัธนาคารธนชาตเป็น 
อยา่งมาก 
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การเข้าซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพือ่รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต 

ดว้ยกลุ่มธนชาต ไดเ้ลง็เห็นความลงตวัของการรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร 
นครหลวงไทย”) ทั้ งในด้านทรัพยากรบุคคล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางจําหน่ายและการบริการ 
และการผสมผสานท่ีลงตวัของสินทรัพย ์ในตน้ปี 2553 ธนาคารธนชาตจึงไดเ้ขา้ประมูลซ้ือหุน้ธนาคารนครหลวงไทย
จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ในจาํนวนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถืออยูท่ ั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 47.58 และเป็นผูช้นะการประมูลดงักล่าว โดยธนาคารธนชาตไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้น
ธนาคารนครหลวงไทยในหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (ร้อยละ100) ซ่ึงต่อมาธนาคารธนชาตไดท้าํการซ้ือหุ้นธนาคาร
นครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ พร้อมทาํการเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน จน
ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศใหหุ้้นธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 

ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารหลวงไทย ได้ร่วมกันเสนอโครงการโอนกิจการทั้ งหมดของธนาคาร 
นครหลวงไทยใหแ้ก่ธนาคารธนชาต ซ่ึง ธปท. ไดป้ระกาศใหค้วามเห็นชอบโครงการดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 อนัเป็นการดาํเนินการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ท่ี ธปท. ประกาศ เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างความมัน่คงและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของระบบสถาบนัการเงิน หลงัจากนั้นธนาคาร 
นครหลวงไทยไดท้าํการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคารธนชาต พร้อมหยุดการประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2554 และทาํการเลิกบริษทัเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2554 ตามเง่ือนไขท่ี ธปท. กาํหนด 
ทั้งน้ี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเ้ปิดรับซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
ทุกราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยท่ีประสงคจ์ะขายหุ้นสามารถขายหุ้นไดก่้อนท่ีจะทาํการเลิก
บริษทั โดยมีผูถื้อหุ้นจาํนวนหน่ึงไดเ้สนอขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทยให้กบัธนาคารธนชาต ทาํให้ธนาคารธนชาต
เป็นผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งส้ิน คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

เหตุการณ์สาํคญัในปี 2555 

ไตรมาส 1  บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ประกาศปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษทัฯ จากเดิม ระดบั A 
เป็น A+ 

 บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั ประกาศปรับเพ่ิมอนัดบัเครดิตของธนาคารธนชาต จาก A+ เป็น 
AA- 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดป้ระกาศผลการสาํรวจการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี ประจาํปี 2554 ของบริษทัฯ อยูใ่นระดบั ดีมาก 

 ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ Thomson Reuters Matching 
 ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลัชมเชย Recognition on Interbank Activities จากงานประกาศ
รางวลั BIBOR Awards ประจาํปี 2555 

 ธนาคารธนชาต สาขาใบหยกประตูนํ้ าไดรั้บรางวลั WU & YOU TOP TEAMS 2011 จาก 
Western Union 

 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) ได้รับรางวลัยอดเยี่ยม อนัดับ 1 รางวลั Most 
Improved Brokerage จากโครงการ ASIA Money Polls ประจาํปี 2011 
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 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณจากโครงการ 
Banker to Broker & One for all 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนธนชาต จาํกดั ไดรั้บรางวลั กองทุนตราสารหน้ีเพ่ือการ 
เล้ียงชีพยอดเยีย่ม 2012 (Money & Wealth RMF/FIX Fund Awards 2012) โดยนิตยสาร 
Money & Wealth ในเครือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ไตรมาส 2  วนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการลดทุนชาํระแลว้โดยวิธีการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน
และยงัมิไดจ้าํหน่ายจาํนวน 55,324,300 หุน้ คิดเป็นจาํนวน 553,243,000 บาท โดยเป็นหุน้ท่ี
บริษทัฯ ซ้ือคืนเพ่ือบริหารทางการเงินระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 
2552  ทั้ ง น้ี  ทําให้บริษัทฯ  มี ทุนชําระแล้วลดลงจาก  13,331,540,030 บาท  เ ป็น 
12,778,297,030 บาท ซ่ึงการดาํเนินการลดทุนดงักล่าว ไม่มีผลกระทบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม และอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของกลุ่มธนชาต   

 ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลัท่ีสุดขององคก์รท่ีมีขอ้ตกลงทางธุรกิจโดดเด่นท่ีสุด ในปี 2554 
(Best Deal of the Year 2012) ของนิตยสาร Bloomberg Business Week Thailand 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2555 บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (“ราชธานีลิสซ่ิง”) ไดอ้อกและ
เสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยไดรั้บการจดัอนัดบั
เครดิตท่ีระดบั BBB+  จากบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั สรุปไดด้งัน้ี 
- จาํนวน 2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.9 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2557  
- จาํนวน 1,500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.2 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
- จาํนวน 2,500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

ไตรมาส 3  ธนาคารธนชาต ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จาํนวน 8,497 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 4.7 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 และไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตท่ีระดบั A+ 

ไตรมาส 4  วนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 ธนาคารธนชาต ไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จาํนวน 4,019 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.7 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 โดยไดรั้บการจดัอนัดบั
เครดิตท่ีระดบั A+  จากบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั หุ้นกูด้งักล่าวไดรั้บอนุมติัจาก ธปท.ให้
นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดใ้นจาํนวน 2,276 ลา้นบาท 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ราชธานีลิสซ่ิง ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 3,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.0 
ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 โดยไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตท่ีระดบั BBB+  จากบริษทั 
ทริสเรทต้ิง จาํกดั 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารธนชาตไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นสามญัของ
บริษทั ธนชาต ประกนัชีวิต จาํกดั (“ธนชาตประกนัชีวิต”) ท่ีธนาคารธนชาตถืออยูท่ ั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ใหแ้ก่บริษทั พรูเดน็เชียล 
ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ผูซ้ื้อ”) โดยผูซ้ื้อจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) จึงจะมีการชาํระ
ราคาค่าหุ้นและโอนหุ้น โดยในวนัท่ีธนาคารธนชาตดาํเนินการโอนหุ้นให้แก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตก
ลงชาํระราคาค่าหุ้นแก่ธนาคารธนชาตจาํนวนเงิน 17,500 ลา้นบาท หลงัจากนั้นจะปรับเพ่ิม
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ดว้ยมูลค่าทางบญัชีของธนชาตประกนัชีวิต ณ วนัก่อนวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกนัในสัญญา และมีค่าตอบแทนส่วนเพ่ิมอีกจาํนวน 500 ลา้นบาท ท่ีจะชาํระ
เม่ือครบ 12 เดือน หลงัจากวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นคร้ังแรก ทั้งน้ี รายการขายหุ้น
ดงักล่าวจะรับรู้เม่ือมีการโอนหุน้และชาํระราคา 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จํานวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.6 ต่อปี 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 โดยไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตท่ีระดบั BBB+  จากบริษทั ทริส
เรทต้ิง จาํกดั 

 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหาร
ทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 3,400 ลา้นบาท โดยมีหุ้นท่ีซ้ือคืนจาํนวนไม่เกิน 127,781,636 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ึงบริษทัในกลุ่ม
ธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม  1) ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซ้ือ และธุรกิจลีสซ่ิง  2) ธุรกิจสนับสนุน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม จึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจทางการ
เงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน และดาํเนินธุรกิจอยา่งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของ
ช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เป็นหลกั โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษทัได ้ดงัน้ี 

บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงินธนชาต 

ก) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิทางการเงนิ ได้แก่ 

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยแ์ละธุรกิจอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธปท.” อนุญาต เช่น การเป็นนายหนา้ประกนัภยั การเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์คา้
หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 

3. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ ให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารอนุพนัธ์ 
ให้บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์(SBL) การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน จดัหาหรือสร้างผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การให้บริการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและให้
ขอ้มูลกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ีบริษทัหลกัทรัพยธ์นชาตเป็นตวัแทน การให้บริการท่ี
ปรึกษาทางการเงินและเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย และรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน งาน
บริการนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
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4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งธนาคารธนชาต (ถือหุน้ในอตัรา
ร้อยละ 75) กบัธนาคารออมสิน (ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุนส่วน
บุคคลและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 

5. บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนั
อคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

6. บริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของลกูคา้ ไดแ้ก่ การประกนัสามญัรายบุคคล และการประกนักลุ่ม 

7. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ให้บริการรับประกนัชีวิต
รายบุคคล ประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัในการออมเงิน ให้ความคุม้ครองในชีวิตและสุขภาพ สําหรับบุคคล 
ลูกคา้สถาบนั และองคก์รทัว่ไป โดยมีผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัต่างจากบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 
(มหาชน) 

8. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จํากดั ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือ คงเหลือเฉพาะสัญญาเช่าซ้ือเดิมเท่านั้น 

9. บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ และรถยนตมื์อสอง เนน้รถยนต์
บรรทุก 6 ลอ้ และ 10 ลอ้ โดยให้ทั้ งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใชป้ระกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยงัให้เช่าซ้ือรถ
แทก็ซ่ี รถมอเตอร์ไซคข์นาดใหญ่ (Big Bike) และรถยนตแ์ทรกเตอร์สาํหรับเกษตรกร 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือ
หรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือรับ
โอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

12. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์เพ่ือรับโอนสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาตมาบริหาร 

13. บริษัท เนช่ันแนล ลีซซ่ิง จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซ่ิง โดยไม่ได้ทําธุรกรรมกับ             
นิติบุคคลภายนอก 

ข) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสนับสนุน ได้แก่ 

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

2. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่ม 
ธนชาต 

3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั และนายหนา้ประกนั
ชีวิต โดยแนะนาํหรือนาํเสนอผลิตภณัฑ์ของบริษทัประกนัวินาศภยั และบริษทัประกนัชีวิตในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน     
ธนชาต และของบริษทัประกนัวินาศภยั และบริษทัประกนัชีวิตอ่ืน ๆ ใหก้บัลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและ
บุคคลทัว่ไป รวมทั้งประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกนัชีวติ และธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
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4. บริษัท สคิบ เซอร์วิส จํากัด ประกอบธุรกิจดา้นงานบริการต่าง ๆ ให้แก่บริษทัในกลุ่มธนชาต อาทิ บริการ    
ทาํความสะอาด รักษาความปลอดภยั รับ-ส่งเอกสาร เป็นตน้ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

หมายเหตุ 1. ร้อยละการถือหุน้แสดงนบัรวมการถือหุน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 2. Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษทัในกลุ่มของธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย) รับโอนหุน้สามญัธนาคารธนชาตท่ี

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียถือหุน้อยูท่ ั้งหมด เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 
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นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีถือหุ้นบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบัท่ีมี
อาํนาจควบคุมกิจการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้) โดยมีแนวทางบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม 
ดงัน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจาํทุกปี 
และใหบ้ริษทัลูกทุกบริษทัจดัทาํแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอใหบ้ริษทัแม่พิจารณาวา่ มีแนวทาง
ดาํเนินธุรกิจสอดรับกบันโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจ
และงบประมาณเป็นประจาํ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 

การดูแลการประกอบธุรกจิบริษัทลูก 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพ่ือร่วม
กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัลูกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
และจัดให้กรรมการผูจ้ ัดการบริษัทลูกรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจําทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการธนาคารธนชาต และมีการสรุปขอ้มูลรายงานแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

การรวมศูนย์งานสนับสนุน 

เป็นการรวมงานสนบัสนุนท่ีแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาตตอ้งใชบ้ริการไว ้ณ บริษทัใดบริษทัหน่ึง แลว้ใหบ้ริการ
แก่บริษทัในกลุ่มธนชาตทั้งหมด เพ่ือเป็นการจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ งในดา้นความ
เช่ียวชาญของพนกังานผูป้ฏิบติังาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ และความประหยดัในเร่ืองอตัราพนกังาน ซ่ึงใน
ปัจจุบันได้มีการรวมศูนยง์านสนับสนุนในกลุ่มธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพฒันา
ระบบงานและระเบียบคาํสั่ง งานกาํกับกฎระเบียบและข้อบังคับ งานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ งานธุรการและจดัซ้ือทรัพยสิ์น งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายยอ่ย และงานตวัแทน
เรียกเกบ็หน้ี 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกาํกบัดูแลกจิการบริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตใหค้วามสาํคญัดา้นการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ โดยยดึหลกัการใหมี้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
อย่างเหมาะสม โดยกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบติังาน รวมถึงแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้มีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสอบทานรายการอย่างเหมาะสม 
(Check & Balance) และจดัให้มีประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมธุรกิจท่ีดาํเนินการ
และการปฏิบติัท่ีสําคญั เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาทาํความเขา้ใจไดต้ลอดเวลา โดยมีหน่วยงานกลาง        
ท่ีธนาคารธนชาตเป็นหน่วยงานในการพิจารณาจดัทาํและเสนอประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัของทุกบริษทัในกลุ่ม
ธนชาต 

ดา้นการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเป็นทีมงานท่ีทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทั
ในกลุ่มธนชาตทุกบริษทั ใหมี้การปฏิบติังานถูกตอ้งตามระเบียบ ระบบงานท่ีกาํหนด และการตรวจสอบความผิดพลาด
บกพร่องในการปฏิบติังาน พร้อมเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิง่ข้ึน นอกจากน้ี ยงัจดัใหมี้หน่วยงาน
กาํกบักฎระเบียบและขอ้บังคบั (Compliance) เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คาํสั่งท่ีเก่ียวกับการ
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ประกอบธุรกิจ และการปฏิบติังานของธุรกิจท่ีกลุ่มดาํเนินการอยูเ่ผยแพร่ใหพ้นกังานทาํความเขา้ใจ ตลอดจนกาํกบัดูแล
ให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการประกาศ
กาํหนด 

การกาํกบัดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ควบคุม และตรวจสอบ เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งมี
อิสระจากฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท เพ่ือให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิผล รวมถึงสอบทานใหมี้รายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง 

ในส่วนของการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัแม่และบริษทัในกลุ่มให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแล
กิจการ ทั้งในระดบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยจดัโครงสร้างใหมี้การถ่วงดุลระหวา่งกรรมการอิสระ
กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีทางการประกาศกาํหนด 
นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใน
กลุ่มธนชาตถือปฏิบติั โดยยดึหลกัความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และไม่ทาํการท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีระบบการดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงการจดัให้มีการจดัการความเส่ียงตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงาน
ทางการท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีสาํคญั ๆ ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีอาจ
ตอ้งการการสนบัสนุนทางการเงินหรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรงซ่ึงมีการจดัทาํรายงานสถานะความเส่ียงในดา้น
ต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในกลุ่มเป็นประจาํทุกเดือน ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไดจ้ดัทาํตามแนวทางท่ี ธปท. กาํหนด 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 – 2555 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2555 2554 2553 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้             

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,348 6.23 1,899 5.44 1,057 3.19 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 491 1.30 86 0.24 90 0.27 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,503 11.95 4,319 12.37 3,666 11.06 

เงินใหสิ้นเช่ือ 21,502 57.05 20,942 59.96 14,952 45.11 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 21,155 56.12 17,012 48.71 15,262 46.05 

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

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

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

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้             

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 11.22 3,720 10.65 3,517 10.61 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 663 1.76 891 2.55 571 1.72 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 852 2.26 1,139 3.26 523 1.58 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 283 0.75 258 0.74 369 1.11 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 1,059 2.81 47 0.14 664 2.00 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 3,874 10.28 2,127 6.09 2,351 7.09 

รายไดเ้งินปันผล 488 1.30 755 2.16 492 1.49 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,009 5.33 1,673 4.79 1,630 4.92 

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

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 37,692 100.00 34,925 100.00 33,146 100.00 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

นโยบายและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มธนชาต 

ในปี 2555 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดทิศทางดา้นกลยุทธ์ (Strategic Direction) เพ่ือกา้วสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินครบวงจร (Fully Integrated Financial Services Group) ท่ีสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงินให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กลุ่มธนชาตสามารถบรรลุ
ทิศทางกลยทุธ์ท่ีไดต้ั้งไว ้กลุ่มธนชาตจึงไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของการให้บริการทางการเงินครบวงจร 
ดงัน้ี “การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านการบริการและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ความ

ร่วมมือและความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกนัของทุกหน่วยงาน” 

โดยวสิัยทศัน์ดงักล่าว ไดถู้กสร้างข้ึนจาก 3 แนวคิดหลกั คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการเงินครบวงจร 
(Universal Banking) และการยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม (Customer Centric) ตลอดจนการร่วมมือและร่วมใจกนัของทุกหน่วยงานเพ่ือส่งมอบบริการท่ีเป็น
เลิศใหก้บัลกูคา้ (Synergy) 

นอกจากน้ี ความพยายามและความสําเร็จภายใต ้3 แนวคิดหลกัน้ี ไม่เพียงแต่ทาํให้กลุ่มธนชาตเป็นกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินครบวงจรท่ีประสบความสําเร็จในการแข่งขนั แต่ยงัเป็นพลงัสําคญัในการท่ีจะทาํให้ธนาคารธนชาตเป็น
ธนาคารชั้นนาํของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยข์องประเทศไดใ้นอีก 3 ถึง 5 ปีขา้งหนา้ 

จากเป้าหมายของการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจร และเป้าหมายให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารชั้นนาํ
ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยข์องประเทศ และมีขนาดสินทรัพยท่ี์เหมาะสมต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการ
สร้างทางเลือกให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัไดใ้ชค้วามเช่ียวชาญของสโกเทียแบงก ์ในการนาํระบบงานดา้น 
Customer Experience Management และ Sale and Service Model ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มธนชาตสามารถส่งมอบประสบการณ์ท่ี
เหนือกว่าดว้ยการนาํเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือตอบสนองทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้อย่างครบวงจร ทั้งน้ี 
กลุ่มธนชาตยงัเพ่ิมการให้ความสําคญักบัการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดใ้ห้มีความสมดุลระหว่างรายไดจ้ากอตัรา
ดอกเบ้ีย (Interest Income) และรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee-based Income) ซ่ึงเป้าหมายของความสาํเร็จดงักล่าว ไดท้าํ
การส่ือสารต่อพนกังานทั้งองคก์ร ในปี 2556 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดความมุ่งมัน่ทางกลยุทธ์ (Strategic Intents) 6 
ประการ ดงัน้ี 

1. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการทางการเงินท่ีครบวงจรดว้ยคุณภาพท่ีดีเลิศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม (We intend to provide our customers with a superior experience by offering the best 
service and a total financial solution to their unique needs.) 

2. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกคา้ โดยเน้นการลงทุนทางดา้นบุคลากร  
เพ่ิมความรู้ความสามารถและพฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํ รวมถึงพฒันาระบบและกระบวนการทาํงาน (We 
intend to increase our productivity and customer satisfaction through strategic investments in our people, 
leadership, systems, and processes.) 
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3. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํรงความเป็นท่ีหน่ึงในตลาดสินเช่ือรถยนตแ์ละขยายธุรกิจในตลาดสินเช่ือรถมือสอง
และธุรกิจรถแลกเงิน (We intend to be the dominant market leader for Hire Purchase Business with 
increasing share in Used and CYC segments.) 

4. เรามุ่งมัน่ท่ีจะขยายฐานลูกคา้เงินฝากเพ่ือสร้างสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต (We intend to 
grow deposit base in order to maintain and improve liquidity to be sufficient for supporting growth.) 

5. เรามุ่งมัน่ท่ีจะขยายและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจสินเช่ือในกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (We intend to grow our 
loan market share in targeted segments.) 

6. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมปริมาณและสัดส่วนรายไดท้างดา้นค่าธรรมเนียมให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัค่าเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ (We intend to increase the fee-based income proportion to be on par 
with industry average.) 

ความมุ่งมัน่ทางกลยทุธ์ (Strategic Intents) ไดส่ื้อสารสู่พนกังานทุกระดบัเพ่ือใหพ้นกังานทุกคน ทุกหน่วยธุรกิจ 
มีความมุ่งมัน่เดียวกนัและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายทางกลยทุธ์ของกลุ่มธนชาตท่ีไดว้างไว ้ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิด 
ความสอดคลอ้งทางกลยุทธ์และช่วยให้กลยุทธ์องค์กรสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถวดัผลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มธนชาตจึงไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการ CEO’s Six-point Agenda ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้
เป้าหมายท่ีวางไวป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพและเป็นระบบ 
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

ธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ธนาคารประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน และประกาศ ธปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งประกอบกิจการเป็นผูแ้นะนาํซ้ือขายหน่วยลงทุน แนะนาํเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์นายหนา้ประกนัภยั ประกนั
ชีวติ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้ละดูแลรักษาหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารมีสาขารวม 629 สาขา (ไม่รวมสาํนกัตน้สน ซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่) สาํนกังาน
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร มีจาํนวน 55 แห่ง แบ่งเป็น สาํนกังานภายในท่ีทาํการสาขา หรือ Booth in 
Branch จาํนวน 29 แห่ง และสาํนกังานภายนอกท่ีทาํการสาขา หรือ Stand Alone จาํนวน 26 แห่ง เคร่ืองถอนเงินสด
อตัโนมติั (Automatic Teller Machine: ATM) จาํนวน 2,061 เคร่ือง เคร่ืองฝากและถอนเงินสดอตัโนมติั (Recycling 
Machine) จาํนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั (Cash Deposit Machine: CDM) จาํนวน 45 เคร่ือง และเคร่ือง
บนัทึกรายการสมุดคู่ฝากอตัโนมติั (Passbook Update Machine: PUM) จาํนวน 122 เคร่ือง 

กลุ่มผลติภัณฑ์และบริการ 

ธนาคารไดด้าํเนินการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้
ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีผลิตภณัฑ ์4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

ผลติภณัฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขนั 

กลุ่มที ่1 

บริการด้านเงนิฝาก 

ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกค้าทั้ งประเภทบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น 4 
ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit) เงินฝาก
ประจาํ (Fixed Deposit) เงินฝากกระแสรายวนั (Current 
Deposit) และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency 
Deposit) 

ดว้ยภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในการระดมเงินฝาก โดยเฉพาะ
จากธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ธนาคารยงัคงเนน้
การขยายฐานลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมข้ึน  ผ่าน
ผลิตภณัฑธ์นาคารต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั ปี 2555 ธนาคารมีการนาํ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ด้วยผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้ สอดคลอ้งกบัทิศทางอตัราดอกเบ้ียในระบบ 
อนัได้แก่ เงินฝากออมทรัพยเ์งินเดือนยิ้มได้ (Smile Payroll) 
สําหรับลูกคา้บุคคลรายย่อยและรายกลาง เพื่อใช้เป็นบญัชีท่ีรับ
เงินเดือนผ่านธนาคาร เงินฝากประจาํระยะสั้ น 7 วนั 14 วนั  
1 เดือน และ 2 เดือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้ลูกคา้
บุคคลและลูกคา้ธุรกิจ นอกจากน้ี ธนาคารยงัออกผลิตภณัฑ์เงิน
ฝากประจาํพิเศษต่าง ๆ ตามความตอ้งการของตลาด ทั้งระยะสั้น 
4, 5 เดือนไปจนถึงระยะยาว 11 เดือน และ 15 เดือน รวมถึงเงิน
ฝากประจาํท่ีให้ผลตอบแทนสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีฝาก Fixed 
Super Grow Up โดยมีคุณลกัษณะพิเศษของผลิตภณัฑท่ี์สามารถ
ถอนเงินฝากก่อนครบกาํหนดได้โดยยงัได้รับผลตอบแทนท่ีดี  
ต่างจากเงินฝากประจาํทัว่ไป เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหาร
เงินออมของลูกคา้ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี ทุกผลิตภณัฑ์
ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้ 

กลุ่มที ่2 

บริการด้านเงนิให้สินเช่ือ 

1. สินเช่ือธุรกจิ เป็นสินเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจ  หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ  

ในปี 2555 ธนาคารได้มีการแบ่งลูกค้าธุรกิจออกเป็นกลุ่ม 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการ และนาํเสนอผลิตภณัฑข์อง
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ผลติภณัฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขนั 

ซ่ึงลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายประเภท
สินเช่ือ 

 

1.1 กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking) 
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง  ๆ 
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาด
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เงินให้กูท่ี้มีความยืดหยุน่ตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ (Flexible Loan) เงินให้สินเช่ือโครงการ 
(Project Finance) เงินใหสิ้นเช่ือเพื่อการนาํเขา้และ
ส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็นท่ีปรึกษา
ด้านการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกคา้มีตน้ทุนทางการเงิน
อย่างเหมาะสม (Financial Advisory Service)  
ทั้งทางดา้นตลาดตราสารหน้ีและตลาดทุน (Debt and 
Capital Market) เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้
หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด  โดยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากน้ี  
ยงัเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยบริหารความเส่ียงแก่ลูกคา้ 
โดยเฉพาะด้านอัตราแลกเป ล่ียนไม่ว่าจะเ ป็น 
Forward Contract, Foreign Currency Swap เป็นตน้ 
และธนาคารยงัช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ใน
การบริหารจดัการเงินสด (Cash Management) โดย
เสนอผลิตภณัฑท่ี์ช่วยตอบสนองความตอ้งการอยา่ง
หลากหลาย 

1.2 กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
เช่น สินเช่ือ SME-S ผลิตภณัฑ์สําหรับกลุ่มลูกคา้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีมีความ
ตอ้งการสินเช่ือสูงสุด 10 ลา้นบาท สินเช่ือเติมเต็ม 
(Top Up Facilities) ซ่ึงเป็นวงเงินพิเศษเพ่ิมเติม
สําหรับลูกคา้ วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพื่อใช้
หมุนเวยีนในกิจการ หนังสือคํา้ประกนั (LG) สาํหรับ
ลูกค้าธุรกิจ  หรือลูกค้าบุคคลท่ีมีความต้องการ 
ใช้วง เ งินคํ้ าประกัน สินเ ช่ือในการคํ้ าประกัน 
การดาํเนินงานใหก้บัหน่วยงาน บริษทัทั้งจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน เป็นตน้ 

ธนาคาร  ให้ต รงตามคว ามต้อ งกา รของ ลูกค้า ได้อ ย่ า ง 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
สําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นั้นธนาคารมุ่งเน้นการ

พฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกับลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และนําเสนอ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า 
แต่ละราย นอกจากน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารย ังมุ่งขยายธุรกิจไปท่ีกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กด้วย 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการการสนบัสนุนทางการเงินจาก
ธนาคาร โดยธนาคารไดอ้อกผลิตภณัฑ ์“สินเช่ือ SME-S ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ท่ีมีความตอ้งการสินเช่ือสูงสุด 10 ลา้นบาท” เน้นการ
อนุมติัท่ีรวดเร็ว สามารถรับรองระยะเวลาการดาํเนินการอนุมติั
สินเช่ือ (Turnaround Time) ใหก้บัลูกคา้ได ้

 2. สินเช่ือเพื่อ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์ เป็นบริการสินเช่ือเพื่อ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรถยนต์ท่ีมีความตอ้งการวงเงินกู้
ระยะสั้ น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริม 
สภาพคล่องในกิจการ และวงเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือใชใ้นการ
ขยายธุรกิจ หรือลดตน้ทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอ

มุ่งเนน้การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือกบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็น
พนัธมิตรอนัดีในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์บัธนาคารเสมอมา 
และใชฐ้านขอ้มูลท่ีธนาคารมีอยู่ในการพฒันาเคร่ืองมือ สําหรับ
พิจารณาและกลั่นกรองการอนุมัติสินเช่ือ  ควบคู่ไปกับการ
ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม (Credit Scoring) 
นอกจากนั้ น  ธนาคารย ัง มุ่ง เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และ
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บริการทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ เช่น สินเช่ือเช่าซ้ือเพื่อใชใ้น
ธุรกิจ (Fleet) และการให้สัญญาเช่าทางการเงิน 
(Financial Lease) เป็นตน้ 

ขบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ และช่องทางของกลุ่ม
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้ผา่นช่องทางบริษทัผูผ้ลิต
รถยนต ์กลุ่มลูกคา้รถยนตใ์หม่ และผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้
ผ่านช่องทางธุรกิจสินเ ช่ือ เ ช่า ซ้ือรถยนต์  หรือกลุ่มลูกค้า
ผูป้ระกอบการรถยนต์ใช้แล้วผ่านช่องทางบริษัทผูใ้ห้บริการ
ประมูลรถยนต์ เป็นตน้ ในส่วนของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือประเภท 
Fleet และธุรกิจการใหเ้ช่าทางการเงิน (Financial Lease) ธนาคาร
มุ่งเน้นการให้บริการผ่านกลุ่มลูกคา้เก่าท่ีมีศกัยภาพ และมีความ
มัน่คงทางการเงินสูง ตลอดจนพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของช่องทางการขายให้ครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั่ว
ประเทศ 

3. สินเช่ือเพือ่การค้าต่างประเทศ เป็นการใหบ้ริการครบวงจร
ในดา้นการคา้ต่างประเทศ เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเพื่อนาํเขา้สินคา้ (Import L/C issuance) และการให้
สินเช่ือเพื่อการนาํเขา้แบบทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) การ
เป็นตวัแทน ในการชาํระเงินค่าสินคา้ ตามเอกสารเรียกเก็บ 
D/P, D/A ให้แก่ผูข้ายในต่างประเทศ การให้สินเช่ือเพื่อ
การส่งออกแบบแพคก้ิงเครดิต (Packing Credit) การรับซ้ือ
และซ้ือลดเอกสารส่งออก (Export Bill Purchased / 
Discounted) การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก 
(Export Bill for Collection) การออกหนงัสือคํ้าประกนั 
ในประเทศและต่างประเทศ (Letter of Guarantee, Stand-
by L/C) การบริการเงินโอนไปต่างประเทศ และการบริการ
รับเงินโอนจากต่างประเทศ 

การบริการท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สะดวกรวดเร็ว อตัราดอกเบ้ีย 
และค่าธรรมเนียม ถือเป็นตวัแปรสาํคญัในการส่งเสริมใหลู้กคา้
มาใชบ้ริการดา้นธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ โดยธนาคารคาํนึงถึง
การตอบสนองความตอ้งการและการส่งเสริมการทาํธุรกรรมของ
ลูกคา้ในภาพรวม ธนาคารมีเป้าหมายการขยายฐานลูกคา้ทั้งท่ีเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารไดส้นบัสนุน
วงเงินสินเช่ือเพื่อการนําเข้า สินเช่ือเพื่อการส่งออก เพื่อเป็น
เ งิน ทุนหมุน เวียน เส ริมสภาพคล่องให้แ ก่ลูกค้า  รวมทั้ ง 
ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเอกสารการคา้ต่างประเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ 
อีกทั้ งธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้า
ต่างประเทศใหมี้ความหลากหลาย และตรงตามความตอ้งการของ
ลูกค้ามากยิ่งข้ึน โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพนัธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีมีครอบคลุมอยู่ในทุกทวีป เพื่อบริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการจาก
ธนาคาร 

4. สินเ ช่ือเช่า ซ้ือรถยนต์  โดยผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการใน
ปัจจุบนั คือ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ สินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนตมื์อสอง และสินเช่ือ Sale and Lease Back ในช่ือ
ผลิตภณัฑ ์ “สินเช่ือธนชาตรถแลกเงิน” ซ่ึงเป็นสินเช่ือท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการเงินสด 
โดยมีจุดขายจากยอดเงินอนุมัติท่ีสูงกว่าสินเช่ือเงินสด 
ส่วนบุคคลและอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่า รวมทั้งระยะเวลาการ
ผ่อนชําระนานกว่าสินเช่ือบุคคลทั่วไป ทาํให้ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกระยะเวลาและค่างวดท่ีสอดคล้องกันกับ
ความสามารถในการผอ่นชาํระ 

ธนาคารมุ่งเนน้การให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ทั้ง
ผ่านตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์และสาขาธนาคาร โดยมีนโยบาย 
การกาํหนดราคาซ่ึงคาํนึงถึงปัจจยัภายนอก เช่น การแข่งขนัใน
ตลาด และปัจจยัภายใน เช่น ตน้ทุนทางการเงิน และความเส่ียง
จากการใหสิ้นเช่ือ ธนาคารยงัมุ่งเนน้การทาํกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายร่วมกับตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเสนอ
เง่ือนไขเช่าซ้ือท่ีตรงต่อความตอ้งการของตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์
และผูบ้ริโภคในพื้นท่ีมากข้ึน นอกจากการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ในระดับตัวแทนจาํหน่ายรถยนต์ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริม
ความสัมพันธ์และการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายในระดับ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตด์ว้ย เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้านเช่าซ้ือรถยนต์และส่งเสริมภาพลกัษณ์ความเป็นผูน้ําด้าน 
เช่าซ้ือรถยนต์ ในด้านช่องทางจาํหน่าย ธนาคารได้ให้บริการ
สินเช่ือรถแลกเงินผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ลูกคา้มากข้ึน 

 5. สินเช่ือบุคคลที่มีหลักประกัน ไดแ้ก่ บริการสินเช่ือเพื่อ ธนาคารมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและ
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ที่อยู่อาศัย ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ธนชาต Home Loan 
บริการสินเช่ืออเนกประสงค์ ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ
ธนชาตบา้นแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือ
โฮมพลสั (Home Plus) 

นาํเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะการ
แข่งขนั โดยมีสายงาน Retail Banking เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนอตัราดอกเบ้ีย โดย
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือบา้น และลูกคา้ท่ี
ต้องการสินเช่ือเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลโดยใช้บ้าน 
เป็นหลักประกัน ทั้ งน้ี ธนาคารจัดให้มีช่องทางการให้บริการ
สินเช่ือบุคคล โดยเจ้าหน้าท่ีทีมขายลูกค้าผู ้บริโภค ดูแลการ
จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดในแผนธุรกิจ และ
เครือข่ายสาขาเป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์สินเช่ือบุคคลหรือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ แก่ลูกคา้ 

6. สินเช่ือบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ
บุคคลโดยไม่มีหลกัประกนัประเภทสินเช่ืออเนกประสงค์
ท่ีไม่ระบุวตัถุประสงค์และระบุวตัถุประสงค์ เพื่อเขา้ถึง
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหห้ลากหลายและ
ครอบคลุมทุกความตอ้งการ ตามเง่ือนไขสินเช่ือท่ีกาํหนด 
ภายใต้ช่ือผลติภัณฑ์ ดงัน้ี  

- สินเช่ือส่วนบุคคล T-Loan ให้บริการสินเช่ือ
อเนกประสงค์ สําหรับกลุ่มลูกค้าทัว่ไป โดยลูกค้า 
ทาํการผอ่นชาํระรายเดือนโดยเท่า ๆ กนัทุกเดือนตาม
กาํหนดระยะเวลา 

- สินเช่ือสารพัดนึก เป็นสินเช่ืออเนกประสงคว์งเงินกู้
เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารท่ีมี
ประวติัการผอ่นชาํระดี 

- สินเช่ือสําหรับพนักงานในโครงการพิเศษ  เป็น
สินเช่ือให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าของบริษัทท่ี 
เขา้ร่วมโครงการกบัธนาคาร 

- สินเช่ือเพื่อการศึกษา (Scholar Loan) เป็นสินเช่ือ 
ท่ีระบุว ัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อสําหรับชําระค่า 
เล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักสูตร
ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 

- สินเช่ือบําเหน็จคํา้ประกัน เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์
โครงการพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการผูรั้บ
บาํนาญรายเดือนผา่นกรมบญัชีกลาง 

- บัตรสินเช่ือบุคคล (FLASH Card) เป็นสินเช่ือ
หมุนเวียนส่วนบุคคลบริการในรูปแบบบตัรสินเช่ือ
บุคคล ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“FLASH Card” โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการ 
เบิกถอนเงินสดจากตู ้ATM ไดท้ัว่โลก โดยลูกคา้
สามารถท่ีจะเลือกจ่ายขั้นตํ่าไดใ้นแต่ละรอบบญัชี 

- บัตรเครดิต เป็นวงเงินสินเช่ือท่ีใชซ้ื้อสินคา้/บริการ

ผลิตภัณฑ์ในก ลุ่มสิน เ ช่ือรายย่อย ท่ีไ ม่ มีหลักประกัน 
(Unsecured Lending Product) ให้ความสาํคญัถึงความเขา้ใจใน
ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เป็นพื้นฐานในการกาํหนด 
กลยุทธ์ทางการแข่งขัน  ทั้ ง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
การนําเสนอแคมเปญทางการตลาด ช่องทางการบริการ และ
วิ ธีการให้บ ริการ ท่ี เหมาะสมกับลูกค้า  โดย มีผ ลิตภัณฑ ์
ท่ีหลากหลายให้ลูกคา้เลือกได้ตามความเหมาะสมตามช่วงอาย ุ
(Life Stage) และวิธีการดาํเนินชีวิต (Life Style) เนน้การส่ือสาร 
ท่ีเข้าใจได้ง่าย สามารถใช้ได้ตามเง่ือนไขจริงไม่ยุ่งยาก และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน  ทั้ ง น้ี  
เพื่อการเข้า ถึงลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําว ัน 
(Everyday Needs)  

กลยทุธ์การแข่งขนัหลกัสาํหรับแต่ละผลิตภณัฑ ์

1. สินเช่ือส่วนบุคคล จดัใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่าง
ชดัเจน โดยข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องลูกคา้ 

2. บัตรสินเช่ือหมุนเวียน เป็นวงเงินสํารองในการใช้จ่ายตาม
วตัถุประสงค์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกเวลา ซ่ึงลูกค้าสามารถ 
เบิกเงินสินเช่ือไดต้ามความตอ้งการจากเคร่ือง ATM ทัว่โลก 

3. บัตรเครดิต เน้นการใช้ในชีวิตประจาํวนัท่ีลูกค้าผูถื้อบัตร
สามารถใชไ้ดจ้ริงไม่ยุ่งยาก และไดรั้บผลประโยชน์จากการ
ใชบ้ตัรตรงตามความตอ้งการ 
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แทนเ งินสดหรือสามารถ เ บิกถอน เ งินสดได ้ 
ทางธนาคารมีบตัรเครดิตร่วมกบั VISA และ Master 
Card เพื่อให้บริการบตัรเครดิตหลากหลายประเภท 
โดยแบ่งตามคุณสมบติัของลูกคา้และความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการบตัรเครดิต ภายใต้ช่ือ
ผลติภัณฑ์ ดงัน้ี 

- บัตรเครดิตธนชาต Drive สําหรับกลุ่มลูกคา้
ทั่วไปท่ีต้องการมีบัตรเครดิต  โดยมีสิทธิ
ประโยชน์หลักในการรับส่วนลดในรูปแบบ
เป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) 
สาํหรับการเติมนํ้ามนั 

- บัตรเครดิตธนชาต Platinum สาํหรับลูกคา้ท่ี
ต้ อ ง ก า ร อ ภิ สิ ท ธ์ิ  แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ 
ในรูปแบบของความหรูหรา สะดวกสบาย 
ในฐานะผูถื้อบตัร 

กลุ่มที ่3 

บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ 

เป็นบริการรองรับการทาํธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า 
ผ่านช่องทางต่าง  ๆ  ของธนาคาร ให้มีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย บริการโอนเงิน (Fund 
Transfer) บริการโอนเงินรายย่อยอตัโนมติั (ATS) บริการ 
โอนเงินรายใหญ่ระหวา่งธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงิน
รายย่อยระหว่างธนาคาร (Bulk Payment System) บริการ 
รับชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill Payment) บริการ 
บตัรเดบิต นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาระบบการให้บริการผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 
ไดแ้ก่ 
- บริการ Thanachart i-Net 
- บริการ Thanachart SMS Alert 
- ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตแคชแบก็ 

สามารถนาํเสนอไดท้ั้งบริษทัขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดย
เนน้กลยทุธ์ในการขายผา่นช่องทางสาขาแบบ Cross Selling และ 
Up-selling สําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลท่ีต้องการความสะดวก
รวดเร็วในการทาํธุรกรรม และต้องการความปลอดภยัในการ 
โอนเงิน เพิ่มรายการส่งเสริมการขายให้ดึงดูดใจลูกคา้มากยิ่งข้ึน 
เน้นการเขา้ถึง ความง่าย และสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ 
และสามารถรับเงินไดภ้ายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสั่งโอน โดยมีสาขา
ตั้ งอยู่ในศูนย์การค้าหรือบริเวณใกล้เ คียงอาคารสํานักงาน 
เพื่อพร้อมใหบ้ริการ ธนาคารไดเ้ปิดใหบ้ริการดงัน้ี 
1. บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงสาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ถามยอด
คงเหลือในบัญชี  โอนเงินภายในและระหว่างธนาคาร 
ตลอดจนชาํระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ เพิ่มอีกหน่ึงช่องทาง 

2. บริการแจ้งข้อมูลการเ งินผ่านระบบ  SMS แจ้งผลการ 
ทาํรายการไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีลงทะเบียนไว้
กบัธนาคาร ไม่วา่จะเป็นการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชัว่โมง 

3. มอบบริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของบตัรเดบิตแคชแบก็ ทั้ง
ความคุ้มค่าจากการบริการรับเงินคืนเข้าบัญชีทุกยอดการ 
ใช้จ่ายผ่านบตัร และความปลอดภยัสูงสุดแก่ผูถื้อบตัรด้วย
เทคโนโลยีชิพ EMV ท่ีช่วยป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลบตัร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที ่4 

บริการด้านอืน่ๆ 

 

1. บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ให้บริการ 
ซ้ือขายธนบตัรต่างประเทศ Travellers’ cheques รวมถึง
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศทันที  และการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  เพื่อธุรกรรมของลูกค้า
ท า ง ด้ า น ก า ร ค้ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แล ะ เ พื่ อ ก า ร โ อน 

ธนาคารได้มีการขยาย เค รือข่ ายสาขาและสํานักงาน
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ครอบคลุมการใหบ้ริการแก่ธุรกิจ
และนักท่องเ ท่ียวไปย ังทั่วประเทศ  รวมถึงการปรับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยอิงกบัการเคล่ือนไหวของ
เงินตราต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสําคัญ ทาํให้ลูกค้าของ
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เงินตราต่างประเทศ เข้า/ออก สําหรับการรับและชาํระ 
ค่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดา  รวมถึงการ 
เปิดบญัชีเงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็นตน้ 

ธนาคารไดร้าคาท่ีทนัต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม 

 2. ธุรกิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์  ได้แก่  
การให้บริการเป็นผู ้เก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian)  
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (Trustee, Fund 
Supervisor) เ ป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ (Bondholder 
Representative) 

นอกจากการขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการแต่งตั้งผูดู้แล
รักษาหลกัทรัพยช่์วงในต่างประเทศ (Foreign Sub Custodian)  
เพื่อรองรับการให้บริการแก่กองทุนไทยท่ีต้องการไปลงทุน 
ในต่างประเทศแล้ว ในปี 2554 ธนาคารได้ยื่นขอรับใบอนุญาต 
การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์(Registrar) เพื่อรองรับการใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ท่ีโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทย และเพื่อเติมเต็มธุรกิจ
ให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า  
โดยย ังคงอาศัยเครือข่ายธุรกิจของธนาคารในการขยายธุรกิจ  
พร้อมกบัการใหผ้ลิตภณัฑเ์สริมเพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหาร
การเงินและการลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ  ท่ีมาใชบ้ริการ 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

ในปี 2555 ท่ีผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยงัคงอยูใ่นภาวะอ่อนแออยา่งต่อเน่ืองจากปี 2554 ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาหน้ีสาธารณะหรือท่ีเรียกวา่หนา้ผาทางการคลงั (Fiscal Cliff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัญหาหน้ีสาธารณะของ
ประเทศกลุ่มยุโรป ปัญหาเงินฝืด (Deflation) ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ แมเ้ศรษฐกิจโลกจะเร่ิมส่งสัญญาณการฟ้ืน
ตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ปี 2554 จากการประกาศมาตรการแกไ้ขปัญหาของประเทศต่าง 
ๆ แต่การแกไ้ขปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเร้ือรังมานาน ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการแกปั้ญหา ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํให้
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก เบนเขม็มายงัภูมิภาคเอเชีย โดยคาดการณ์วา่จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีโดด
เด่นและเป็นแหล่งท่ีนกัลงทุนตอ้งการมาลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค หรือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซ่ึงมีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิก สาํหรับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะประสบกบัภาวะหดตวัจากอุทกภยัในไตรมาส 4 
ปี 2554 แต่ดว้ยแรงขบัเคล่ือนหลกัจากอุปสงคใ์นประเทศท่ีขยายตวัในเกณฑดี์ การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ือง
โดยมีแรงสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ และการส่งออกท่ีมีการฟ้ืนตวั ตลอดจนภาคธุรกิจมีการ
ลงทุนเพ่ือชดเชยและฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภยัในปี 2554 ส่งผลให้ในปี 2555 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตวั 
ไดถึ้งร้อยละ 6.4 

เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอยูบ่นความผนัผวนและไม่แน่นอน ส่งผลให้ธนาคารธนชาตไดมี้แผนงานในการ
ติดตามและทบทวนสถานการณ์แวดลอ้มของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ (Industry Landscape) อยา่งใกลชิ้ด ไม่วา่จะ
เป็นปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเมือง ผลกระทบของการดาํเนินนโยบายเชิงผ่อนคลายเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ
มหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งการลดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย การใชม้าตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: 
QE) การเขา้ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลอยา่งไม่จาํกดัจาํนวน (Outright Monetary Transaction: OMT) ของธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) ซ่ึงปัจจยัเส่ียงดงักล่าว จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเงินในตลาด สภาพคล่องอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ความ
ผนัผวนของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ และการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) 
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การติดตามความคืบหน้าของโอกาสในการประกอบธุรกิจ อาทิ มาตรการรองรับกระแสประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซ่ึงทั้งภาครัฐและ ธปท. ไดร่้วมกนัส่งเสริมและผอ่นคลายกฎระเบียบเพ่ือให้มีการลงทุนในต่างประเทศ
มากข้ึน ภายใตแ้ผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ซ่ึงมีระยะเวลาในการดาํเนินนโยบายระหวา่งปี 2553 - 2557 
ไดใ้ห้การสนบัสนุนการลดตน้ทุนของระบบการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่ง
ให้แก่สถาบันการเงิน ในขณะเดียวกนั ธปท. ในฐานะผูก้าํกับดูแล ได้จัดทาํแผนแม่บทเงินทุนเคล่ือนยา้ยระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการและผูอ้อมในประเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํธุรกิจและกระจาย
ความเส่ียงในการลงทุนไดม้ากข้ึน รวมทั้ งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้เกิดความสมดุลของเงินทุนเคล่ือนยา้ย และ
กระตุน้การพฒันาตลาดการเงิน ซ่ึงปัจจุบนัไดด้าํเนินการใหมี้ผลบงัคบัใชใ้นเร่ืองการผอ่นคลายการลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ การผอ่นคลายให้บริษทัจดทะเบียนสามารถลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศไดโ้ดยตรง ใหค้นไทย
สามารถลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายในประเทศได ้และให้ผูล้งทุนสถาบนัท่ีบริหาร
การลงทุนของรายย่อยสามารถบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดเ้สรี การผ่อนคลายให้รายย่อยลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจาก ธปท. และการผอ่นคลายรองรับการลงทุนตามโครงการ ASEAN 
Linkage นอกจากน้ี ธปท. ยงัมีแผนกลยุทธ์ระบบการชาํระเงินปี 2555 - 2559 (Payment System Roadmap) โดย
กําหนดให้มีโครงการสําคัญ 6 โครงการ ได้แก่  1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทําธุรกรรมชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  2) โครงการส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางการชาํระเงิน  3) โครงการเตรียมความพร้อมในการรวมตวัเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  4) โครงการลดความเส่ียงในระบบการชาํระเงิน  5) โครงการเพ่ิมความปลอดภยัในการใช้
บริการเคร่ืองเอทีเอ็ม และ  6) โครงการคุม้ครองและให้ความรู้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความ
เส่ียงในระบบการชาํระเงิน รวมถึงเป็นการคุม้ครองและใหค้วามรู้แก่ผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน 

ณ ส้ินปี 2555 จาํนวนธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบมีทั้งส้ิน 31 แห่ง โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนใน
ประเทศไทยทั้งส้ิน 16 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 15 แห่ง ผลการดาํเนินงานในภาพรวมของธนาคาร
พาณิชยไ์ทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งดี โดยไดรั้บแรงสนับสนุนจากการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากธุรกิจหลกัอย่าง
สินเช่ือท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.7 ซ่ึงเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเลข 2 หลกัติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 และเป็น
สินเช่ือท่ีถือวา่ขยายตวัในอตัราท่ีสูงกวา่ปกติเกือบ 3 เท่า อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของสินเช่ือภาคธุรกิจ 
ซ่ึงมีความตอ้งการใช้เงินทุนเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการหลงัอุทกภยัและขยายการลงทุนรองรับอุปสงค์ในประเทศท่ีขยายตวั
ต่อเน่ือง สินเช่ือภาคครัวเรือน สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือบตัรเครดิต และสินเช่ือครัวเรือนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต ์อนัเป็นผลจากการท่ีบริษทัรถยนตส์ามารถกลบัมาผลิตไดเ้ป็นปกติและเร่งผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ี
สะสมจากช่วงก่อนหน้า รวมทั้งความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คนัแรก ทาํให้ในส่วนของเงินให้
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยร์วมทั้งระบบเท่ากบั 11,277,738 ลา้นบาท เป็นยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยจ์ด
ทะเบียนในประเทศไทยจาํนวน 10,152,702 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.02 จากยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยท์ั้งระบบ และเป็นยอดเงินให้สินเช่ือของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 1,125,036 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.98 จากยอดเงินให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยท์ั้ งระบบ หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์
รวมทั้ งระบบเท่ากบั 10,219,904 ลา้นบาท แยกเป็นส่วนของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยจาํนวน 
9,540,114 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.35 จากยอดเงินรับฝากรวม และเป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคาร
ต่างประเทศอีกจาํนวน 679,790 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.65 จากยอดเงินรับฝากรวม ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2555 เงิน
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ฝากของธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบขยายตวัร้อยละ 27.90 จาก ณ ส้ินปี 2554 ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการเร่งระดมเงินฝากเพ่ือ
รองรับความตอ้งการสินเช่ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากวกิฤตเศรษฐกิจโลก 

ขนาดของบริษัทเมือ่เทยีบกบัคู่แข่ง 

ในปี 2555 ท่ีผา่นมา ธนาคารธนชาตมีเครือข่ายสาขาจาํนวน 630 สาขา มีสินทรัพยร์วมทั้งหมด 1,016,088 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 130,028 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 14.67 มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
(ROAA) ร้อยละ 0.89 และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROAE) ร้อยละ 10.56 มีเงินใหสิ้นเช่ือ 754,063 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 118,843 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.70 และมีเคร่ืองเอทีเอ็มรวมทั้ งส้ิน 2,061 เคร่ือง 
นอกจากน้ี เพ่ือตอกย ํ้าการเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) ธนาคารธนชาตได้
บรรลุขอ้ตกลงในการจาํหน่ายหุ้นบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ให้แก่กลุ่มพรูเด็นเชียล กลุ่มธุรกิจการเงิน
ชั้นนาํจากประเทศองักฤษ เพ่ือร่วมกนันาํเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารทัว่
ประเทศ ดว้ยความเช่ียวชาญของกลุ่มพรูเด็นเชียลจะมีการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตใหม่ ๆ และหลากหลาย รวมถึง
การพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานธนชาต เพ่ือให้สามารถนําเสนอและแนะนําผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
ตลอดจนใหบ้ริการท่ีดียิง่ข้ึนแก่ลกูคา้ 

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต 

แนวโนม้ในปี 2556 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัคงมีแนวโนม้อ่อนแออย่างต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ตวัช้ีวดัทาง
เศรษฐกิจสําคญัในช่วงท่ีผ่านมาสะทอ้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเป็นลาํดบั เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ของไทยมี
แนวโนม้ฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และการขยายตวัของเศรษฐกิจจีนและ
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะช่วยขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจโลกปรับตวัดีข้ึนโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลงั ขณะท่ีเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศยโูรและญ่ีปุ่นมีแนวโนม้อ่อนแอลงจากคร้ังก่อน สาํหรับเศรษฐกิจไทย จากประมาณการทางเศรษฐกิจของ
สถาบนัวิจยัและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตวัเลขทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับตวัไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน โดยคาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะมีการขยายตวัประมาณร้อยละ 4.5 ถึง 5.5 โดยมีแรงขบัเคล่ือนหลกัจากอุป
สงคภ์ายในประเทศ ทั้งดา้นการบริโภคและการลงทุน โดยการบริโภคภาคเอกชนไดรั้บแรงสนบัสนุนจากมาตรการคืน
ภาษีรถยนตค์นัแรกท่ีมีผลต่อเน่ืองมาจากปี 2555 รวมทั้งการปรับโครงสร้างอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีจะบงัคบัใช้
ในปีภาษี 2556 การลงทุนภาคเอกชนยงัมีแนวโนม้ขยายตวัไดดี้จากการลงทุนเพ่ือรองรับความตอ้งการในประเทศท่ียงั
แขง็แกร่ง และการซ่อมสร้างในบางอุตสาหกรรมท่ียงัไม่เสร็จส้ิน ขณะท่ีภาคการส่งออกจะเร่ิมทยอยฟ้ืนตวัจนกลบัมามี
บทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมากข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัได้
ต่อเน่ืองหลงัจากท่ีแรงกระตุน้จากมาตรการภาครัฐบางส่วนทยอยส้ินสุดลง ส่วนแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อมีแนวโนม้ทรง
ตวัใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้สอดคลอ้งกบัราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก จึงคาดการณ์ว่าอตัราเงินเฟ้อในปีน้ี จะอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 หากไม่มีสถานการณ์รุนแรงใดเกิดข้ึน อยา่งไรกดี็ ยงัคงมีปัจจยัเส่ียงทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ี
ตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด ปัจจยัเส่ียงจากภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ ความยัง่ยนืของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา วิกฤตหน้ีสาธารณะยโุรป การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ขอ้พิพาทหมู่เกาะเซนกากุ/เตียวหย ูเป็น
ตน้ ส่วนปัจจยัเส่ียงภายในประเทศ ไดแ้ก่ นโยบายการเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความ
ผนัผวนของเงินทุนเคล่ือนยา้ย ตลอดจนการเร่งตวัของหน้ีสินภาคครัวเรือน จนอาจทาํใหก้ารผิดนดัชาํระหน้ีเพ่ิมสูงข้ึน
ได ้
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การแข่งขนัของธนาคารพาณิชยไ์ทยยงัคงมีความต่อเน่ืองภายใตก้ารขยายธุรกิจของสถาบนัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ทั้งทางดา้นการขยายตวัของเงินฝาก และการขยายตวัของสินเช่ือ ทั้งน้ีรวมถึงการใหบ้ริการ
ทางการเงินของสถาบนัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน อาทิ 7-11 และ Pay at Post เป็นตน้ การให้บริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการทางการเงิน การขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยั การขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ จากการแข่งขนัดงักล่าว ทาํใหใ้นปี 2556 
ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง พยายามท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพของตนเองในทุก ๆ ดา้นเพ่ือให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั โดยการพฒันาการใหบ้ริการงานขายและงานบริการ (Sales and Services) ตามหลกั Customer Centricity เนน้
ใหบ้ริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) เพ่ือสามารถตอบสนองการใหบ้ริการทางการเงินกบัลูกคา้เฉพาะ
กลุ่ม (Customer Segmentation) การขยายช่องทางการให้บริการให้ครอบคลุมลูกคา้เป้าหมายทัว่ประเทศ ไม่วา่จะเป็น
การขยายสาขาของธนาคารพาณิชยใ์นห้างสรรพสินคา้ แหล่งชุมชน การขยายปริมาณเคร่ืองเอทีเอ็ม การขยายตวัของ 
Electronic Corner (ATM, CDM และ UDP) รวมถึงการปรับโครงสร้างของสาขาเพ่ือให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อนันาํมาซ่ึงการเพ่ิมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee Base Income) และการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการทางดา้นต่าง ๆ ท่ีมีต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อาทิ การพฒันาทางดา้น Internet Banking, Mobile Banking รวมถึง
การพฒันาคุณภาพและการให้บริการในธุรกิจ Trade Finance และ Cash Management เป็นตน้ นอกจากน้ี การสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) กบัธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายและศกัยภาพในการทาํธุรกิจจะทาํใหธ้นาคาร
พาณิชยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดห้ลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ี รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์
แบบ Bundling Product ควบคู่ไปกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการ Cross-selling ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจธนาคารเอง อาทิ 
การทาํ Bancassurance ของธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยไ์ดมุ่้งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์
องค์กรผ่านส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และการเพ่ิมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) นอกเหนือไปจากการแข่งขนัดา้นอตัราดอกเบ้ีย การพฒันากลยทุธ์ท่ีไม่มุ่งเนน้
การแข่งขนัดา้นราคาดงักล่าวจะทาํใหธ้นาคารพาณิชยต่์าง ๆ สามารถท่ีจะกาํหนดตาํแหน่งทางการแข่งขนั (Competitive 
Positioning) ท่ีแตกต่างไดช้ดัเจน เพ่ือใหส้ามารถท่ีจะนาํไปสู่ Competitive Advantage หรือการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ในอนาคต 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บล. ธนชาต) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจาํหน่าย
หลกัทรัพย  ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย  ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็น
ตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง 
ส่วนธุรกิจจดัการลงทุน ให้บริการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ. ธนชาต) ประกอบธุรกิจ
จดัการลงทุน ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
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บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานธุรกิจนายหน้าค้า
หลกัทรัพย ์และสายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและท่ีปรึกษาการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีสํานกังาน
สาขาทั้งหมด 34 สาขา โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย  ์ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมทั้ งให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์
หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของ บล. ธนชาต มีทั้ งบุคคลธรรมดา 
ลกูคา้รายยอ่ย และลกูคา้สถาบนั ทั้งในและต่างประเทศ 

2. บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยเร่ิมให้บริการในปี 2552 ทั้งน้ี 
บริษทัมีแนวคิดท่ีจะเปิดโอกาสในการลงทุนสําหรับลูกคา้บุคคลธรรมดารายย่อยและนิติบุคคล เพ่ือให้นัก
ลงทุนมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถกระจายการความเส่ียงจากการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
บริษทัไดใ้ห้บริการระบบส่งคาํสั่งซ้ือขายแบบ DMA (Direct Market Access) เพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ประเทศต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงเกือบทัว่ทุกมุมโลก ดงัน้ี 

ทวปีเอเชีย : ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญ่ีปุ่น ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต ้ไตห้วนั และจีน 

ทวปีอเมริกา : สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

ทวปียุโรป : เนเธอร์แลนด ์เบลเยยีม โปรตุเกส ฝร่ังเศส เยอรมนี องักฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด ์สวีเดน 
นอร์เวย ์สเปน สวติเซอร์แลนด ์โปแลนด ์ออสเตรีย 

3. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตรา
สารอนุพนัธ์ 

4. การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์(SBL) ให้บริการการยมืและให้ยืมหลกัทรัพย ์สําหรับลูกคา้ท่ีมีความประสงค์
ตอ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

5. ท่ีปรึกษาการลงทุน จดัหาหรือสร้างผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอยา่งมีระบบและมีการพิจารณาการกระจายการลงทุน โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสม และเป้าหมายการลงทุนของลกูคา้แต่ละราย ซ่ึงการลงทุนน้ีจะครอบคลุมการลงทุนใน
ตราสารหลายประเภท 

6. ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและให้ขอ้มูล
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ี บล. ธนชาต เป็นตวัแทน 

7. ท่ีปรึกษาทางการเงินและจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย
และรับประกันการจาํหน่าย ผูร่้วมจัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย ผูจ้ัดจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่าย 

8. นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการใน 3 ลกัษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหลกัทรัพย ์นาย
ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย  ์และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์โครงการการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แก่กรรมการหรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program: ESOP) 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

1. ปี 2555 เป็นปีท่ีตลาดหุ้นไทยยงัทาํผลตอบแทนไดดี้ต่อเน่ือง และติดอนัดบั 1 ใน 3 ตลาดหุ้นท่ีให้ผลตอบแทน
สูงสุดในโลก ถึงแมว้า่ ในช่วงตน้ปี 2555 นกัลงทุนยงัคงมีความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก 
แต่ในช่วงคร่ึงปีหลงั ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่ไดอ้่อนค่าลงอยา่งท่ีนกัลงทุนทัว่โลกได้
กงัวล ตวัเลขการวา่งงานค่อย ๆ ลดลงเร่ือย ๆ ในปี 2555 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 15.83 ลา้นลา้นบาท เป็น
มูลค่าสูงสุดตั้งแต่ปี 2518 โดยนกัลงทุนรายยอ่ยยงัคงมีสัดส่วนการซ้ือขายหลกัทรัพยสู์งสุดคิดเป็นร้อยละ 55 ของ
ตลาด ขณะท่ีนักลงทุนต่างประเทศเป็นผูซ้ื้อสุทธิดว้ยมูลค่าซ้ือสุทธิ 76,896.93 ลา้นบาท ดา้นการระดมทุนในปี 
2555 มีบริษทัจดทะเบียนเขา้ระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด 18 บริษทั (SET 8 บริษทั และ mai 10 บริษทั) ทั้งน้ี ใน
ปี 2555 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยปิดตวัท่ี 1,391.93 จุด สูงกวา่ดชันีปิดของปี 2554 ท่ี 366.61 จุด หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 35 เป็นสถิติราคาปิดสูงท่ีสุดในรอบ 19 ปี นบัจากปี 2537 (ปิดท่ี 1,360 จุด) ในขณะท่ีมูลค่าซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัอยู่
ท่ี 32,304.36 ลา้นบาท สําหรับ บล. ธนชาต มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภณัฑ ์SBL หรือการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ (Offshore) เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถกระจายความเส่ียงใน
การลงทุนไดอ้ยา่งครบวงจร บล. ธนชาต มีมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 664,304.72 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 4.82 หรืออนัดบัท่ี 7 จากจาํนวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 32 บริษทั 

2. สมาชิกในตลาดอนุพนัธ์ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 41 ราย โดยเป็นบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป 40 บริษทั และสมาชิกประเภทตวั
แทนท่ีจาํกดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัโลหะมีค่าจาํนวน 1 ราย ในปี 2555 มีปริมาณการซ้ือขายรวม
ทั้งส้ิน 10,457,928 สัญญา หรือเฉล่ีย 43,823 สัญญาต่อวนั เพ่ิมข้ึนกวา่ร้อยละ 6.5 จากปี 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 41,145 
สัญญาต่อวนั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2555 ตลาดอนุพนัธ์มีสถานะคงคา้งรวม 238,981 สัญญา เพ่ิมข้ึนจากปี 
2554 ร้อยละ 323.3 โดยปริมาณการซ้ือขายส่วนใหญ่มาจาก SET50 Index Futures (ร้อยละ 37.6) Gold Futures 
(ร้อยละ 33.9) Single Stock Futures (ร้อยละ 20.2) และ USD Futures (ร้อยละ 6.3) ตามลาํดบั สาํหรับ บล. ธนชาต 
มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 2.39 หรืออนัดบัท่ี 18 จากจาํนวนสมาชิกในตลาดอนุพนัธ์ทั้งหมด ตลาดอนุพนัธ์มี
จาํนวนบญัชีซ้ือขายอนุพนัธ์รวมทั้งส้ิน 80,893 บญัชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.6 จากปี 2554 ท่ีมี 62,883 บญัชี โดยสัดส่วน
ของผูล้งทุนท่ีมีการซ้ือขายโดยส่วนใหญ่อยูท่ี่นกัลงทุนบุคคลในประเทศ ท่ีมีสัดส่วนการซ้ือขายร้อยละ 53.4 ส่วนผู ้
ลงทุนต่างประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 7.7 และผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 38.9 

3. ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีให้บริการในบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นนาํเท่านั้น และเร่ิมขยายการ
ให้บริการในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งการเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีสมบูรณ์แบบ และครบวงจรมากข้ึน 
เน่ืองจากปัจจุบนัลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัสรรการลงทุน และการ
กระจายการลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินดา้นต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีและบริหารการเงินการ
ลงทุนอยา่งเป็นระบบ จึงนบัเป็นธุรกิจท่ีสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ กาํลงัใหค้วามสาํคญั รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจในอนาคต ทั้งน้ี ยงัมีการแข่งขนัจาก Private Bank ใน
ต่างประเทศ ซ่ึงมุ่งเนน้การลงทุนในตราสารทางการเงินทุกประเภท เพ่ือสร้างผลตอบแทนและเป็นทางเลือกในการ
ลงทุนใหก้บัลกูคา้ชั้นนาํภายในประเทศ 

4. ปัจจุบนัน้ี ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยย์งัมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะใน
ส่วนของธุรกรรมของการรวมกิจการ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์และการระดมทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ถึงแมว้า่การแข่งขนัดา้นราคาจะมีสูงข้ึน แต่ศกัยภาพการแข่งขนัหลกัดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ ความเช่ียวชาญ
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ของบุคลากร ทั้งดา้นการให้คาํแนะนาํท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ การมี
เครือข่ายของผูใ้ห้บริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ประโยชน์ใหก้บัลกูคา้ไดข้องธนชาต ยงัคงทาํใหล้กูคา้เลือกใชบ้ริการของธนชาตเพ่ิมมากข้ึน 

ธุรกจิจัดการลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บลจ. ธนชาต ให้ความสาํคญัและเนน้การทาํตลาดในส่วนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Retail 
Mutual Funds) ใหมี้ความหลากหลาย เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกระดบัความตอ้งการและทุกกลุ่มของผูล้งทุน ดว้ยการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง ไดแ้ก่ สาขาของธนาคารธนชาต และผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยจดัใหมี้บุคลากรท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดควบคุมดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
นอกจากน้ี ไดป้รับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดว้ยการพฒันาการใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ณ ส้ินปี 2555 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งส้ิน 23 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการจดัการกองทุนรวม
ท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 2,265,390.71 ลา้นบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายุภกัษ ์กองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู ้
ลงทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน  และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง) ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 29.39 มีกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่
ระหวา่งปี 2555 จาํนวน 860 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 1,405,146.91 ลา้นบาท โดยกองทุนส่วนใหญ่ท่ี
จดัตั้งใหม่เป็นกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้นอายไุม่เกิน 1 ปี ท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 683 กองทุน 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 1,315,882.17 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่
ในปี 2555 สาํหรับกองทุนท่ี บลจ.ธนชาต เสนอขายในปี 2555 ร้อยละ 90.37 เป็นกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้นอายไุม่เกิน 
1 ปี ซ่ึงมีแนวโนม้เป็นไปตามอุตสาหกรรมกองทุนรวม 

ณ ส้ินปี 2555 บลจ. ธนชาต มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใตก้ารจดัการรวม 119,691.04 ลา้นบาท แบ่งเป็น ธุรกิจ
กองทุนรวม 100,082.77 ลา้นบาท กองทุนส่วนบุคคล 9,688.53 ลา้นบาท และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 9,920.74 ลา้นบาท 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิประกนั 

การดาํเนินธุรกิจประกนัของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจประกนัภยั ดาํเนินการโดย
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (ธนชาตประกนัภยั) ใหบ้ริการประกนัวินาศภยัทุกประเภท และธุรกิจประกนั
ชีวติ ดาํเนินการโดยบริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) (ธนชาตประกนัชีวิต) และบริษทั ประกนัชีวิตนครหลวง
ไทย จาํกดั (มหาชน) (ประกนัชีวิตนครหลวงไทย) ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจประกนัชีวิต สําหรับสถาบนัและ
องคก์ร และสาํหรับบุคคลทัว่ไป 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 4-13 

ธุรกจิประกนัภัย 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ให้บริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยั
รถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบด็เตลด็ และธุรกิจการลงทุน 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ในปี 2555 ธุรกิจประกนัวินาศภยัของไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับตรงเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากปี 
2554 โดยในช่วง 10 เดือนของปี 2555 มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 27.5 เป็นอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2554 ท่ีมีอตัราการเติบโตร้อยละ 14.5 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีแข็งแกร่ง
ประกอบกบัไดรั้บผลบวกจากโครงการของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีรถคนัแรกทาํให้เบ้ียประกนัภยัรถยนตข์อง
อุตสาหกรรมมีอตัราเพ่ิมข้ึนสูงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

โครงสร้างตลาดประกนัวินาศภยัในปี 2555 การประกนัภยัรถยนตย์งัคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 60 ของ
มูลค่า ตลาดรวม รองลงมาคือ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 33 ส่วนการประกนัอคัคีภยั และการ
ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5 และร้อยละ 2 ตามลาํดบั 

ธนชาตประกนัภยัมุ่งเนน้มาตรฐานการให้บริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตย ์ตลอดจนไดพ้ฒันาสาย
ผลิตภณัฑ์ และนาํเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ คาํนึงถึงอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ียุติธรรมต่อลูกคา้ รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขนัให้ทนักบั
ภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้เดิม กลุ่มลูกคา้
หลกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ของจาํนวนลูกคา้ทั้งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอา
ประกนัอยูใ่นช่วงไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยประเภทผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัท่ีลูกคา้เลือก ไดแ้ก่ การประกนัภยัรถยนต ์
และการประกนัอคัคีภยับา้นอยู่อาศยั กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมาจากลูกคา้สินเช่ือของธนาคาร และการทาํการตลาดของธน
ชาตประกนัภยั 

สําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไปนั้น ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั
องค์กรเอกชนท่ีดาํเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้ งการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑ์หลกั ๆ ท่ี
ให้บริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด และการประกนัอคัคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ตั้งแต่ ธนชาตประกนัภยัไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัมา มิไดมี้การพ่ึงพิงลูกคา้ราย
หน่ึงรายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของธนชาตประกนัภยั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดดาํเนินการให้บริการรับประกนัภยั
เฉพาะแก่ลกูคา้ภายในประเทศเท่านั้น 

ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2556 ซ่ึงอา้งอิงจาก 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตวัสูงต่อเน่ืองจากปี 2555 ทาํ
ให้เบ้ียประกนัวินาศภยัไทยจะมีการขยายตวัท่ีร้อยละ 15.7 โดยมีเบ้ียประกนัวินาศภยัรับรวมทั้งส้ิน 199,088 ลา้นบาท 
โดยการประกนัภยัเบ็ดเตลด็จะมีอตัราการเติบโตตวัสูงสุดท่ีร้อยละ 19.5 รองลงมาคือการประกนัภยัรถยนตมี์อตัราการ
เติบโตร้อยละ 15.0 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัอคัคีภยั จะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.6 และร้อย
ละ 5.0 ตามลาํดบั 
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ธุรกจิประกนัชีวติ 

บริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ธุรกิจประกนัชีวิต เป็นธุรกิจท่ีใหค้วามคุม้ครองดา้นชีวิตและสุขภาพของลูกคา้ เพ่ือช่วยในการวางแผนทางการเงิน
สาํหรับตวัลกูคา้เองรวมตลอดถึงครอบครัวของลกูคา้ 

ธนชาตประกันชีวิต ดาํเนินธุรกิจโดยให้บริการทั้ งด้านความคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ แบ่งประเภท
ผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ การประกนัชีวติรายบุคคล และการประกนัชีวิตกลุ่ม โดยไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจประกนัชีวติเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2540 จาก คปภ. 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนับริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นประกนัชีวิตในประเทศไทย มีดว้ยกนัทั้งส้ิน 24 บริษทั และอีก 1 ธนาคาร คือ 
ธนาคารออมสิน โดยช่องทางขายหลกัของธุรกิจ คือ ตวัแทน (Agent) การขายผา่นธนาคาร (Bancassurance) การขายตรง 
(Direct Marketing) และช่องทางพิเศษอ่ืน ๆ 

ธนชาตประกนัชีวิต ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นการเงินและความคุม้ครองไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยช่องทางการขายของบริษทั 
ประกอบดว้ย ช่องทางการขายผา่นธนาคาร (Bancassurance) องคก์ารต่าง ๆ นายหนา้นิติบุคคล และสหกรณ์ต่าง ๆ ดว้ย
กลยทุธ์ยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนาํเสนอการบริการใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้และ
เจา้หนา้ท่ีการตลาดอยา่งสอดคลอ้งกนัไป และเน่ืองจากบริษทัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจการเงินของกลุ่มธนชาต กลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัจึงประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้เงินฝาก กลุ่มลูกคา้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์กลุ่มลูกคา้สินเช่ือเคหะ กลุ่มลูกคา้สินเช่ือ
เพ่ือผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฯลฯ ส่วนช่องทางการขายอ่ืน ๆ จะประกอบไปดว้ยกลุ่มลูกคา้จาก
องคก์ร สหกรณ์ฯ และบริษทัทัว่ไป 

ภาพรวมธุรกิจประกนัชีวิตในช่วง 11 เดือนของปี 2555 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม จาํนวน 343,474 ลา้นบาท หรือมี
อตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.98 โดยสัดส่วนทางการตลาดหลกัของธุรกิจประกนัชีวิตประกอบดว้ย การประกนั
รายบุคคลและการประกนักลุ่ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การประกนัรายบุคคลของทั้งธุรกิจมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมจาํนวน 288,290 ลา้นบาท หรือมีสัดส่วนทางการตลาด
ร้อยละ 83.93 ของธุรกิจประกนัชีวิตทั้งหมด โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 17.39 สืบเน่ืองจากบริษทัประกนัชีวิตหลาย
แห่งไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตออกมานาํเสนอขายไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางทางการขาย ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมการขาย และการพฒันาทักษะความรู้
ความสามารถให้กบัตวัแทนขายในแต่ละช่องทางการขาย สําหรับประกนัชีวิตรายบุคคลน้ี ธนชาตประกนัชีวิตมีเบ้ีย
ประกนัภยัรับเป็นอนัดบัท่ี 11 ดว้ยเบ้ียประกนั 3,994 ลา้นบาท 

การประกนักลุ่มมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งธุรกิจ จาํนวน 42,058 ลา้นบาท หรือมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 
12.24 และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 27.50 โดยเบ้ียประกนัภยัรับส่วนใหญ่ร้อยละ 56.78 จะมาจากการประกนักลุ่ม
สินเช่ือจาํนอง (Group Mortgage) ซ่ึงในปีน้ี ไดรั้บปัจจยับวกจากโครงการรถคนัแรกของรัฐบาล ส่งผลต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือรถใหม่ และการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ทาํให้ 11 เดือนของปี 2555 การประกนักลุ่มสินเช่ือ
จาํนองเติบโตถึงร้อยละ 34.36 ดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับ 23,882 ลา้นบาท สาํหรับธนชาตประกนัชีวิตในช่วงดงักล่าว มีเบ้ีย
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ประกนัภยัรับรวมประเภทกลุ่มจาํนวน 3,193 ลา้นบาท หรือมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.59 จดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 5 ของ
ธุรกิจประกนักลุ่ม แต่หากพิจารณาเฉพาะประกนัชีวิตกลุ่มสินเช่ือจาํนอง บริษทัจะอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ดว้ยเบ้ียประกนัภยั
รับ 2,753 ลา้นบาท 

ปัจจุบนั บริษทัมีผลิตภณัฑท่ี์ออกสู่ตลาด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 

- ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของบริษทั มีหลายผลิตภณัฑ์ทั้งผลิตภณัฑ์สะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑ์บาํนาญฯ 
โดยผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคนั้นประกอบดว้ยผลิตภณัฑด์งัน้ี 

ผลติภัณฑ์ Speedy Saving 10/2 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัสั้นเพียง 2 ปี ดา้นเงินคืน
ส้ิ น ปี 
กรมธรรมท่ี์ 1 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 2-10 รับเงินคืนร้อยละ 6 ของทุน
ประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับเงินคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับ
เงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 257 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

ผลิตภัณฑ์ Big Bonus 12/6 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 12 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัสั้น 6 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1 - 4 รับเงินคืนร้อยละ 8 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 5 - 8 รับเงินคืนร้อยละ 10 ของทุน
ประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 9 - 12 รับเงินคืนร้อยละ 12 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 12 
รับเงินคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 660 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 780 ของทุน
ประกนัภยัเร่ิมตน้ 

ผลติภัณฑ์ธนชาตบํานาญ 85/60 (บาํนาญแบบลดหยอ่นภาษีได)้ ระยะเวลาเอาประกนัภยัถึงอาย ุ85 ปี ชาํระเบ้ีย
ประกนัภยัถึงอายคุรบ 59 ปี ใหผ้ลตอบแทนในรูปของเงินบาํนาญรายปีทุกปี ร้อยละ 12 ของทุนประกนัภยั ทุกวนั
ครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 - 85 ปี ตราบเท่าท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัคงมีชีวิตอยู ่รวมร้อยละ 
312 ของทุนประกนัภยั โดยรับรองการจ่ายเงินบาํนาญ 20 ปี ผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้าํระจริง
สูงสุด 300,000 บาทต่อปี ไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ผลิตภัณฑ์ธนชาตบํานาญ 90/5 (บาํนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) เป็นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตใหม่ล่าสุดท่ีมี
ระยะเวลาเอาประกนัภยัถึงอาย ุ90 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัสั้นเพียง 5 ปี ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินบาํนาญรายปี
ทุกปี ร้อยละ 12 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ตั้งแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกนัภยัมีอายคุรบ 60 - 90 ปี 
ตราบเท่าท่ีผูเ้อาประกนัภยัยงัคงมีชีวิตอยูร่วมร้อยละ 372 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ โดยจะไดรั้บความคุม้ครอง
ตั้งแต่ปีกรมธรรมท่ี์ 1 ถึงปีกรมธรรมท่ี์อาย ุ59 ปี คุม้ครองร้อยละ 250 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ โดยผูเ้อาประกนัภยั
สามารถนาํเบ้ียประกนัภยัท่ีไดช้าํระจริงสูงสุด 300,000 บาทต่อปี ไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

- ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทได้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการขาย อัน
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑธ์นชาต Smile Car Plus + และธนชาต Smile Car Extra เพ่ือคุม้ครองภาระสินเช่ือรถยนต์
ผา่นช่องทางสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ผลิตภณัฑธ์นชาต Smile Home และธนชาต Smile Home Plus+ คุม้ครองภาระ
สินเช่ือบา้นผา่นช่องทางสินเช่ือเคหะ ผลิตภณัฑธ์นชาต Smile SME คุม้ครองภาระสินเช่ือ SME แก่เจา้ของธุรกิจ 
ผา่นช่องทางสินเช่ือ SME ผลิตภณัฑ์ธนชาต Smile Card คุม้ครองภาระสินเช่ือบตัรเครดิต นอกจากน้ี ยงัมีการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนักลุ่มสาํหรับสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั และองคก์รต่าง ๆ อีกดว้ย 
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แนวโนม้ธุรกิจประกนัชีวิตปี 2556 น่าท่ีจะยงัคงสามารถเติบโตไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ถึงแมอ้าจไม่ร้อนแรงเท่ากบัปี 
2555 เน่ืองจากโครงการของรัฐบาลท่ีเป็นปัจจยัหนุนอยา่งโครงการรถคนัแรกและบา้นหลงัแรกจนจบโครงการลง แต่ถึง
อยา่งนั้นผลต่อเน่ืองของโครงการรถคนัแรก จะยงัคงเป็นปัจจยักระตุน้ธุรกิจไดจ้นถึงไตรมาสแรกของปี 2556 จากการ
ส่งมอบรถท่ีไดจ้องไวแ้ลว้ในโครงการดงักล่าว สาํหรับปัจจยัดา้นเศรษฐกิจต่อธุรกิจประกนัชีวิต กไ็ม่มีปัจจยัในทางลบ
ท่ีรุนแรงมากระทบ ถึงแมปั้จจยัเศรษฐกิจต่างประเทศ อยา่งเศรษฐกิจในยโูรโซนยงัไม่น่าท่ีจะกลบัมาเติบโตปกติไดใ้น
เร็ว ๆ น้ี แต่เศรษฐกิจของทั้งอเมริกาและจีนท่ีมีแนวโนม้ท่ีสดใสมากข้ึนในปี 2556 จะเป็นปัจจยัหนุนท่ีกระตุน้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหเ้ติบโตต่อเน่ืองไปได ้แมจ้ะมีความกงัวลเร่ืองการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ประเทศเป็น 300 บาทอยูบ่า้ง แต่
น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจประกนัชีวิตมากกว่า นั่นคือ จะช่วยกระตุน้การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคให้เพ่ิมข้ึน อนัจะ
สนบัสนุนธุรกิจประกนัชีวติทั้งทางตรงท่ีผูบ้ริโภคบางส่วนจะมีเงินเหลือสาํหรับการทาํประกนัชีวิตหรือประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล และในทางออ้มจากธุรกิจการประกนัสินเช่ือประเภทต่าง ๆ และการประกนัคุม้ครองภาระบตัรเครดิต ดงันั้น 
จึงเห็นไดว้่าแมปี้ 2556 จะไม่มีปัจจัยส่งเสริมต่อธุรกิจประกนัชีวิตโดยตรง แต่ก็ไม่มีปัจจัยเส่ียงท่ีสําคญัท่ีจะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจเช่นกนั ประกอบกบัการท่ีช่องทางขายสําคญัในปัจจุบนั คือ ช่องทาง Bancassurance ไดรั้บการ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากธนาคารคู่สัญญาของบริษทัประกนัชีวิต ก็น่าจะเป็นปัจจัยท่ีประกันได้ว่า ปี 2556 ธุรกิจ 
ประกนัชีวติจะยงัคงสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกปีหน่ึง 

บริษัท ประกนัชีวตินครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ประกันชีวิตนครหลวงไทย เป็นบริษทัประกันชีวิตในเครือธนาคารอีกบริษทัหน่ึง ให้บริการรับประกันชีวิต
รายบุคคล ประกนัชีวิตกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัในการออมเงิน ให้ความคุม้ครองในชีวิตและสุขภาพ สําหรับบุคคล 
ลกูคา้สถาบนั และองคก์รทัว่ไป 

- ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของบริษทั มีผลิตภณัฑ์สะสมทรัพย ์ผลิตภณัฑ์ชัว่ระยะเวลา และผลิตภณัฑ์
ตลอดชีพ ดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์ SCI Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกนั 20 ปี ชาํระเบ้ียประกนัเพียง 10 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี
กรมธรรมท่ี์ 1 - 19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 20 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 
150 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ 207 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

ผลติภัณฑ์ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกนั 5 ปี ชาํระเบ้ียประกนั 5 ปี ใหค้วามคุม้ครองการเสียชีวิตจากทุก
กรณี ทั้งเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ พร้อมให้ความคุม้ครองดา้นค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุในฐานะ
ผูป่้วยใน โดยให้ความคุม้ครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาท และใหค้วามคุม้ครองดา้นค่ารักษาพยาบาลในวงเงินสูงถึง 
200,000 บาทต่อคร้ัง 

ผลติภัณฑ์ Smile Life A90/10 ระยะเวลาเอาประกนั 90 ปี ชาํระเบ้ียประกนัเพียง 10 ปี ใหค้วามคุม้ครองการ
เสียชีวิตร้อยละ 100 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ตลอดอายุสัญญา รับเงินโบนสัชาํระเบ้ียตรงร้อยละ 0.25 ของทุน
ประกนัภยัเร่ิมตน้ สาํหรับการชาํระเบ้ียปีท่ี 2 - 10 รับเงินครบกาํหนดสัญญาร้อยละ 100 เม่ืออายุครบ 90 ปี และ
สามารถเลือกซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมได ้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวนั (HB) หรือสัญญาเพ่ิมเติม
คุม้ครองการเสียชีวติและเจบ็ป่วยจากโรคร้ายแรง (CI) 
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- ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มของบริษทั มีผลิตภณัฑ์ทั้งแบบท่ีให้ความคุม้ครองชีวิตอย่างเดียวและแบบท่ีให้
ความคุม้ครองในดา้นสุขภาพ 

ผลติภัณฑ์ Smile Group Employee Benefit ใหค้วามคุม้ครองทั้งในเวลาทาํงาน และนอกเวลาทาํงาน โดยมี
แบบประกนัให้เลือกทั้งแบบท่ีให้ความคุม้ครองชีวิตอย่างเดียวหรือแบบประกนัท่ีให้ความคุม้ครองดา้นสุขภาพ 
และรับความคุม้ครองไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจสุขภาพดว้ยเบ้ียประกนัอตัราเดียวทุกเพศและทุกอาย ุ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ดา้นการตลาดของประกนัชีวิตนครหลวงไทย จะเน้นในการทาํตลาดสําหรับลูกคา้รายเด่ียว และลูกคา้
ประกนักลุ่ม โดยบริษทัจะเนน้การขายผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สาํหรับลูกคา้ Middle-Upper Income โดยสาํหรับลูกคา้ประกนั
กลุ่ม บริษัทจะเน้นการขายแบบสําเร็จรูป โดยจะเน้นกลุ่มธุรกิจท่ีมีพนักงานอยู่ระหว่าง 10-50 คน ผ่านช่องทาง 
Bancassurance ของธนาคาร 

ช่องทางการจําหน่าย 

ประกนัชีวิตนครหลวงไทย ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการทางดา้นการเงินและความคุม้ครองไดอ้ย่างครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยช่องทางการขายของ
บริษทั ประกอบดว้ย ช่องทางการขายผา่นธนาคาร (Bancassurance) ช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Tele Marketing) 
และช่องทางการขายผา่นนายหนา้นิติบุคคล (Broker) 

สาํหรับแนวโนม้การทาํธุรกิจในปี 2556 บริษทัไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์โดยเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะช่องทางการขายผ่านทางโทรศพัท์ (Tele Marketing) และช่องทางขายผ่านนายหน้านิติบุคคล (Broker) 
นอกจากน้ี ยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมให้สามารถใช้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว เช่น เพ่ิมช่องทางการชาํระเบ้ีย
ประกนั เป็นตน้ 

ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ธุรกิจบริหารสินทรัพยข์องกลุ่มธนชาต แบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

1. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั (“บบส. เอ็น เอฟ เอส”) และบริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
(“บบส. แม๊กซ์”) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นโดยตรง ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพรวมทั้ง
หลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้น จากสถาบนัการเงินทัว่ไปและสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการแลว้ เพ่ือนาํมาบริหารหรือ
จาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นประกาศกระทรวงการคลงั 
หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (“บบส. ที เอส”) ซ่ึงถือหุน้โดยธนาคารธนชาต ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะใน
การประกอบกิจการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้ง
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขาย เพ่ือนํามาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอน รวมทั้ งการขาย
ทรัพยสิ์นรอการขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไป 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

การบริหารจัดการทรัพยสิ์นดงักล่าวมีเป้าหมายหลกัในการแกปั้ญหาหน้ีคา้งชาํระ โดยพิจารณาถึงสถานะทาง
การเงินของลูกหน้ี ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี มีวตัถุประสงค์และนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีดอ้ย
คุณภาพและฟ้ืนฟคุูณภาพลกูหน้ี โดยดาํเนินการติดตามลกูหน้ีเพ่ือทาํการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ใหลู้กหน้ีสามารถชาํระ
หน้ีไดต้ามความสามารถท่ีแทจ้ริง และกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ สาํหรับการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย รวมทั้งการ
ขายทรัพยสิ์นรอการขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไป เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์การดาํเนินงานท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด ้โดยไดมี้การวา่จา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นทรัพยสิ์น
รอการขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดราคาขายและบริหารทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณา
แต่งตั้งตวัแทนนายหนา้ระดบัมืออาชีพในการขายทรัพยสิ์นเหล่านั้น ดว้ยการจดัทาํ Package ของทรัพยสิ์นใหมี้ Value-
added เพ่ิมข้ึน โดยประสานความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือ และเพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น ผา่นนายหนา้
หรือตวัแทน จดัหาและติดต่อกบับริษทัท่ีดาํเนินการประมูลขายหลกัทรัพย ์และผา่นเวบ็ไซตข์องกลุ่มธนชาต รวมถึงการ
จดัหาส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจาํหน่าย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

ธุรกจิลสีซ่ิง 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (ราชธานีลิสซ่ิง) ดาํเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือ
เพ่ือเช่าทางการเงิน โดยมุ่งเนน้ไปตลาดรถยนตท่ี์บริษทัมีความชาํนาญการเป็นพิเศษ อนัไดแ้ก่ รถยนตใ์หม่และเก่าเพ่ือ
การพาณิชย ์หรือท่ีเรียกว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์มือสองประเภทรถยนตส่์วนบุคคล และรถเฉพาะกิจ อาทิ รถ
เครน รถตกั รถแทก็ซ่ี รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ 

นอกจากการใหบ้ริการทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัมีการให้บริการหลงัการขายโดยการใหบ้ริการ
ต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกนัภยั รวมทั้ งให้บริษทันาํรถยนต์ไปตรวจสภาพเพ่ือการต่อภาษีรถยนต์
ประจาํปี ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้แลว้ ยงัเป็นการเสริมรายไดใ้ห้กบับริษทั รวมทั้งเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บับริษทัในแง่ของการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลกูคา้และป้องกนัความเสียหายใหแ้ก่บริษทัดว้ย 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตมื์อสองเป็นธุรกิจใหม่ท่ีสถาบนัการเงินต่าง ๆ ใหค้วาม
สนใจและพยายามขยายตลาดอยูใ่นปัจจุบนั ทาํให้ภาวะการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเห็นไดจ้ากการ
ลดลงของดอกเบ้ียและเงินดาวน์ อยา่งไรกต็าม ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองและรถเฉพาะกิจทั้งหลายน้ีเป็นธุรกิจเฉพาะท่ี
ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญและความชาํนาญเป็นพิเศษในการดาํเนินธุรกิจแตกต่างจากการใหสิ้นเช่ือรถยนตใ์หม่ ซ่ึงบริษทั
ไดด้าํเนินธุรกิจทางดา้นการให้เช่าซ้ือสินเช่ือรถยนต์ประเภทเหล่าน้ีมาเป็นเวลานานนับแต่ก่อตั้งบริษทั ประกอบกบั
บุคลากรของบริษทัเป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในตลาดรถยนตมื์อสองทั้งในประเภทรถยนตส่์วนบุคคล รถยนตเ์พ่ือการ
พาณิชย ์และรถยนตเ์ฉพาะกิจ ทาํใหบ้ริษทัจะยงัคงความสามารถในการแข่งขนัและขยายธุรกิจไดต้ามเป้าหมายท่ีไดว้าง
ไว ้
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การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและ
เรียกชาํระแลว้ ซ่ึงในปี 2555 มีจาํนวน 55,137 ลา้นบาท รวมสาํรองตามกฎหมายและกาํไรสะสมแลว้ แหล่งเงินทุนท่ี
สาํคญัของธนาคารธนชาตยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีสาํคญัอีก 2 แห่ง คือ 

1. เงินฝาก ณ ส้ินปี 2555 มีจาํนวน 698,372 ลา้นบาท 

2. เงินกูย้มื จาํนวน 78,149 ลา้นบาท แบ่งเป็นแหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเพ่ือนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จาํนวน 7,130 ลา้นบาท หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน จาํนวน 40,516 ลา้นบาท หุ้นกูไ้ม่
ดอ้ยสิทธิจาํนวน 11,072 ลา้นบาท หุ้นกูร้ะยะสั้นจาํนวน 13,235 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงินจาํนวน 4,930 ลา้นบาท และ
อ่ืน ๆ จาํนวน 1,266 ลา้นบาท 

การจัดหาเงนิทุน หรือให้กู้ยมืผ่านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ ส้ินปี 2555 ธนาคารธนชาตไดใ้ห้กูย้มืแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในกลุ่มธนชาต 
ดงัน้ี 

1. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต) 

ธนาคารธนชาตให้กูย้ืมแก่บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั เพ่ือใชใ้นการให้เช่าซ้ือรถยนต์ทุกประเภทตาม
นโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2555 ไม่มียอดเงินกูค้งคา้ง ขณะท่ีส้ินปี 2554 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 
353 ลา้นบาท 

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

ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมแก่บริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จาํกัด เพ่ือใช้ในการให้เช่าซ้ือทรัพย์สิน และให้เช่า
ทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง โดยในปี 2555 ไม่มียอดเงินกูค้งคา้ง ขณะท่ีส้ินปี 2554 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 22 ลา้นบาท  

3. บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต) 

ธนาคารธนชาตให้กูย้มืแก่บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภท
ตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2555ไม่มียอดเงินกูค้งคา้ง ขณะท่ีส้ินปี 2554 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 
7,867 ลา้นบาท 

4. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต) 

ธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืแก่บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั เพ่ือใชใ้นการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตาม
นโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2555  มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 6,060 ลา้นบาท ลดลงจาก 9,822 ลา้นบาท 
ณ ส้ินปี 2554 

ยอดเงินกูย้มืคงคา้งแก่กลุ่มธนชาตดงักล่าวเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 6,060 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของยอดเงินท่ีให้
กูย้มืทั้งหมด ณ ส้ินปี 2555 โดยทั้งหมดเป็นการใหกู้ย้มืเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2555 2554 2553 

ทีด่นิ    
สาํนกังานใหญ่ 19 19 6 
ท่ีดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ท่ีดินในต่างจงัหวดั 

2,738 
1,762 

2,799 
1,890 

2,827 
1,831 

รวมทีด่นิ 4,519 4,708 4,664 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
สาํนกังานใหญ่ 102 102 65 
สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขาในต่างจงัหวดั 

1,189 
1,455 

1,182 
1,502 

1,540 
1,178 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,746 2,786 2,783 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์    
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง/คอมพิวเตอร์/เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5,647 5,204 4,488 
รวมเคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง และอุปกรณ์ 5,647 5,204 4,488 

อืน่ ๆ 337 411 412 
รวม 13,249 13,109 12,347 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,805) (4,199) (3,235) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (100) (95) (1) 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 8,344 8,815 9,111 
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ 2555 2554 2553 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4,100 4,100 4,100 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์และอ่ืนๆ 1,977 1,698 1,134 

รวม 6,077 5,798 5,234 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,723) (1,064) (429) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (60) (25) - 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 4,294 4,709 4,805 

 
 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ือใชเ้ป็นสํานักงานสาขา และทาํสัญญา 
เช่ารถยนต ์จาํนวนหลายสัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการ 2555 2554 2553 

สัญญาเช่าท่ีดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 
สัญญาเช่ารถยนต ์

2,089 
421 

1,807 
398 

1,340 
419 

รวม 2,510 2,205 1,759 

5.2 เงินให้สินเช่ือ 

นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์จัดชั้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์)

ประกอบดว้ย รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน ทรัพยสิ์นรอการขาย

และสินทรัพยอ่ื์น โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย มีนโยบายจัดชั้นสินทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์เงินใหกู้ย้มืแต่ละประเภท และการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย ซ่ึงสรุปการจดั

ชั้นสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

การจัดช้ัน 
รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงนิ 

เงนิให้สินเช่ือ
แก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ค้างรับ เงนิลงทุน 

ทรัพย์สิน      
รอการขาย สินทรัพย์อืน่ รวม 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จดัชั้นปกติ 39,223 671,689 - - 199 711,111 91.78 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 28,575 - - 94 28,669 3.70 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 5,312 - - 7 5,319 0.68 

จดัชั้นสงสยั - 4,543 - - 6 4,549 0.59 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 23,781 278 756 354 25,169 3.25 

รวม 39,223 733,900 278 756 660 774,817 100.00 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดว้ยจาํนวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจาก

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 

ธปท. ทั้ งน้ี สําหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินจะถือว่าไม่มี

หลกัประกนั 

สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ตั้ งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2555 บริษทัยอ่ยกนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะ

เดียวกนั โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี 

(Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given 

default) นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดพิ้จารณากนัสํารองเพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ

คาํนวณน้ีไดมี้การสอบทานรายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่

ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือ
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หน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพ้ืนฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้ง

สาํรองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย กลต. 

 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือและใหเ้ช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง (อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์าร
จดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้
สุทธิหลงัหักหลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หัก
หลกัประกนั 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเขา้หลกัเกณฑ์การตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ
ตามกฎหมายภาษีอากร ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ะตดัจาํหน่าย
ลูกหน้ีเช่าซ้ือเป็นหน้ีสูญเม่ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดก้นัสาํรองสาํหรับลูกหน้ีครบร้อยละ 100 แลว้ การตดัจาํหน่ายลูกหน้ี
เป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพ่ิมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

นโยบายการตั้งสํารองค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

             ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯและ
บริษทัย่อยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการดอ้ยค่าและรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ีกิจการจะ
ไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

บริษทัฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได ้เพ่ือใหลู้กหน้ีสามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และสามารถท่ีจะชาํระหน้ีคืนใหก้บับริษทัไดสู้งสุด และ
ไดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุดจากลกูหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว 

นโยบายการรับรู้รายได้ 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายไดต้ามสัญญาเช่าซ้ือ

และสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective rate) 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนดัชาํระเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชี 
เป็นรายไดแ้ลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระ
หน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงคา้ง 
โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีต้องจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่าง 
การติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่า
ลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใช้
กาํหนดราคาทุนของลกูหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลกูหน้ีคงเหลือสาํหรับลูกหน้ี
ท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือ
หรือรับโอนตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลกูหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดังกล่าว 
จะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงิน 
ใหสิ้นเช่ือนั้นหรือตามสัดส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์ห้กบัลูกคา้ซ่ึงจะทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ 

5.3  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

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 
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การตั้งสํารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การด้อยค่า 

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า        
ยติุธรรม โดยในการกาํหนดราคายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯ  ตามในตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น  ส่วนท่ี 1 
หวัขอ้ 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
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามนโยบายหลกัของ
บริษทัแม่และร่วมบริหารงานในบริษทัยอ่ย 

สาํหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ 
เพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายหลกัเท่านั้น ส่วนการบริหารงานภายในบริษทัฯ ดาํเนินการตามอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุน้ หากมีสัดส่วนการถือหุน้สูง 
บริษทัฯ จะมีขอบเขตอาํนาจในการควบคุมการบริหารงานมากกว่าบริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นตํ่ากว่า อย่างไรก็ตาม 
โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการ
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 

การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือร่วมบริหารงานหรือกาํหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีทีมี่ผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีคดีท่ีมีผลต่อสินทรัพยม์ากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ หรือร้อยละ 10 ของ
สินทรัพยห์มุนเวยีนกรณีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีความเห็นว่าการถูกฟ้องคดี ขอ้พิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นคู่ความกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

คดีทีมี่ผลต่อการดําเนินธุรกจิอย่างมีนัยสําคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,885 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 622 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพิ้จารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหน้ี
ในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

หลกัทรัพย์ของบริษทั 

1.  หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) มทุีนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแล้ว ดงันี ้

ทุนจดทะเบียน   : 12,778,297,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้   : 12,778,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั : 1,277,816,397 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  หุน้บุริมสิทธิ* :            13,306 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

หมายเหตุ * ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสามารถใช้
สิทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

2.  หุ้นกู้ 

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

ครบกาํหนดไถ่ถอน ปี 2557 (“หุน้กู”้) (TCAP14NA) 
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผู ้ถือ และมี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อายุหุ้นกู้ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุ้นกู้ 12 พฤศจิกายน 2552 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2557 
จํานวนหุ้นกู้ 9,000,000 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 ทุกวัน ท่ี  1 2  พฤศจิกายน  1 2  กุมภาพัน ธ์  1 2  พฤษภาคม 

และ 12 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 7-2

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

กาํหนดไถ่ถอน ปี 2556 (“หุน้กู”้) (TCAP131A) 
ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน 

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อายุหุ้นกู้ 3 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุ้นกู้ 22 มกราคม 2553 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 22 มกราคม 2556 
จํานวนหุ้นกู้ 3,000,000 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 

ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

2.3 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบกาํหนดไถ่ถอน ปี 2565 
ช่ือเฉพาะ หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบ

กาํหนดไถ่ถอน ปี 2565 (“หุน้กู”้) (TCAP22NA) 
ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน 

และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อายุหุ้นกู้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุ้นกู้ 21 พฤศจิกายน 2555 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 21 พฤศจิกายน 2565 
จํานวนหุ้นกู้ 3,000,000 หน่วย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 3,000,000,000.- บาท 
มูลค่าทีย่งัไม่ได้ไถ่ถอน 3,000,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้
วนัชําระดอกเบีย้ ทุกวนัท่ี 21 พฤษภาคม และ 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุ

หุน้กู ้
เงือ่นไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 
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3. ตัว๋แลกเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีในรูปของตัว๋แลกเงิน 

4. การออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 
ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็น
บุคคลต่างดา้ว (Thai Trust Fund) 

-ไม่มี 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)  
ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ตลท. ไดอ้อก NVDR

มีหุน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน 161,397,253 หุน้ หรือร้อยละ 12.63 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้
ของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯ ท่ีนาํไปอา้งอิงทุก
ประการ แต่จะไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการ
เพิกถอนหุน้ออกจาก ตลท. (Delisting) ดงันั้น หากมีการนาํหุ้นของบริษทัฯ ไปออก NVDR เป็นจาํนวนมาก 
จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงกจ็ะลดลง ส่งผลใหสิ้ทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

อน่ึง จาํนวนหุ้นของบริษทัฯ ท่ีนาํไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได  ้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีเป็น NVDR ไดจ้าก ตลท. 
ผา่น Web Site : www.set.or.th/nvdr 

หมายเหตุ  NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (Non-voting 
Depositary Receipt หรือ NVDR) บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เป็นนิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผูล้งทุน
ต่างประเทศ ทาํให้ผูล้งทุนต่างประเทศลงทุนไดโ้ดยไม่ติดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นของผูล้งทุนต่างประเทศ 
(Foreign Limit) 

5. ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์ (Shareholding 
Agreement) 
-ไม่มี 

6. พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 
-บริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 7-4

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก จาํนวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วนการ
ถือหุน้ ณ วนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ยอดรวม คดิเป็นร้อยละ 
1. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 162,696,956 - 162,696,956 12.73 
2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 129,914,400 - 129,914,400 10.17 
3. CHASE NOMINEES LIMITED 42 56,429,000 - 56,429,000 4.42 
4. STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 
50,848,597 - 50,848,597 3.98 

5. DAIWA SECURITIES CO., LTD. CLIENTS A/C 42,000,000 - 42,000,000 3.29 
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 30,549,316 - 30,549,316 2.39 
7. NORTRUST NOMINEES LTD. 22,846,900 - 22,846,900 1.79 
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 20,975,100 - 20,975,100 1.64 
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,786,900 - 15,786,900 1.23 
10. CHASE NOMINEES LIMITED 50 15,110,732 - 15,110,732 1.18 
11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 730,658,466 13,336 730,671,802 57.18 
จํานวนหุ้นทีเ่รียกชําระแล้ว 1,277,816,367 13,336 1,277,829,703 100.00 

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

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 460,749,676 60 460,749,736 36.06 
ทีม่า: รายงานรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว ผูฝ้ากหลกัทรัพยก์บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แจง้ช่ือผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นสัญชาติ
ต่างดา้ว ในบญัชีฝากหลกัทรัพยส์าํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ัญชาติไทย จาํนวน 1,444,115 หุน้ และผูฝ้ากหลกัทรัพยแ์จง้ช่ือ
ผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นสัญชาติไทยในบญัชีฝากหลกัทรัพยส์าํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ัญชาติต่างดา้วจาํนวน 38,000 หุน้ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จึงปรากฏช่ือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก และ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 
ตามลาํดบั เป็นผูถื้อหุน้แทน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายแก่ผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว 
รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั
ฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะทาํ
เช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ปี 2555 มีดงัน้ี 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 7-5

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2555 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2555 มีมติใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ ในอตัราท่ีเท่ากนั จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 
2555 จาํนวน 1,277,829,703 หุน้ คิดเป็นเงิน 638,914,851.50 บาท 

 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 มีมติให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานงวดคร่ึงปีหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทั้งผู ้
ถือหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ ในอตัราท่ีเท่ากนั จาํนวน 0.70 บาทต่อหุน้ จ่ายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 จาํนวน 
1,277,829,703 หุ้น* คิดเป็นเงิน 894,480,792.10 บาท เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2554 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวด
คร่ึงปีแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 
638,914,851.50 บาท จ่ายเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2554 รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 
ทั้งส้ินจาํนวน 1,533,395,643.60 บาท หรืออตัรา 1.20 บาทต่อหุน้ 

หมายเหตุ * จาํนวนหุน้ท่ีใชใ้นการคาํนวณเงินปันผล มาจากจาํนวนหุน้ของบริษทัฯ ทั้งหมด หกัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ ซ้ือ   
  หุน้จากโครงการซ้ือหุน้คืน จาํนวน 55,324,300 หุน้ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยทีจ่่ายแก่บริษัทฯ 

บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่บริษทัฯ ไวแ้ต่อยา่งใด โดยข้ึนอยูก่บัผล
ประกอบการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผล เม่ือผลประกอบการของบริษทัยอ่ยมีกาํไร โดยบริษทัยอ่ยจะพิจารณาถึงเงินสด
คงเหลือจากการดาํเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษทัยอ่ย รวมถึงเงินสํารองตาม
กฎหมาย โดยข้ึนอยูก่บัธุรกิจแต่ละบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่บริษทัฯ ไดเ้ป็นคร้ัง
คราว เม่ือเห็นวา่บริษทัยอ่ยมีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้จะรายงานใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการอย่างมนัียสําคญั 

ไม่มี 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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8. การจดัการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและคณะกรรมการทรัพยสิ์นรอการขาย โดยมีโครงสร้างการกาํกบัดูแลและบริหารจดัการ 
ดงัน้ี 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดแนวนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2546 
และมีนโยบายการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั้งการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติัสาํหรับบุคลากรในองคก์ร 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ “www.thanachart.co.th” และจดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในระบบขอ้มูลภายในของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นการส่ือสารให้บุคลากรทุกระดบัของ
กลุ่มธนชาตสามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดไดอ้ยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมถึงการเสริมสร้างจิตสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการดาํเนิน
กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ให้กบัพนกังานในกลุ่มธนชาตอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่การออกแบบ
หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ท่ีจะมีการสอดแทรกเน้ือหาการปฏิบัติงานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลกัวิชาชีพ โดยเฉพาะหลกัสูตรปฐมนิเทศท่ีมุ่งเนน้ให้พนกังานท่ีเขา้ร่วมงานกบักลุ่มธนชาตตระหนกั
ถึงการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงไดเ้พ่ิมศกัยภาพช่องทางการอบรมผา่นส่ือ E-learning ให้พนกังานไดเ้ขา้ถึง
การอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการทาํงานไดง่้ายข้ึน และมีการทดสอบความเขา้ใจเป็นประจาํทุกปี รวมถึง
การมีโครงการ “ธนชาต...ทาํได ้ธรรมดี CG…ริเร่ิม เติมธรรม” โดยใชว้ีดิทศัน์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแก่พนกังาน
ผา่นระบบโทรทศัน์ภายในกลุ่มธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) ในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหวา่งวนั ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ให้พนักงานไดไ้ปปฏิบติัธรรม ร่วมกนัคิดดี ทาํดี และร่วมกนัปลูกจิตสํานึกให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
ตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายอนัสาํคญัในการให้บุคลากรทุกคนในองคก์รเขา้ใจการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสามารถปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

การปฏิบัตขิองบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนปี 2555 มีดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

1.1 การดูแลสิทธิพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี
ประชุมอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นอิสระ และการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุมผูถื้อ
หุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
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ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบดว้ย วาระการประชุม และขอ้มูลในแต่ละวาระอยา่งครบถว้น เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 

ระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ือง การเรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2555 ท่ีแสดงกาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงรวมถึง
การจ่ายเงินปันผล 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
(www.thanachart.co.th) 

เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 
โดยมีข้อมูลท่ีสําคัญ ได้แก่ วนั เวลา สถานท่ีประชุม วาระในการประชุม ข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจ คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร
การเขา้ประชุม กฎเกณฑ์ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนังสือ
มอบฉนัทะ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลในเอกสารท่ี
ส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี ไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมดว้ย 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
14 วนั  

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในหนังสือพิมพร์ายวนัทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติม และสามารถ
เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
กิจการ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 โดยจดัให้
มีทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีการกาํหนด
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางการเสนอเร่ืองผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ผลในท่ีประชุม 

บริษทัฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน
ได ้

บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน พร้อมกบัประวติัและการมีส่วนได้
เสียของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถื้อหุน้ 
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วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีจดัการประชุม เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ มีการนาํระบบบาร์โคด้มาใช้
ลงทะเบียน พร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความสะดวก
รวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง 

บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ บริษทัฯ ไม่มีการสลบั
วาระการประชุมหรือเพ่ิมวาระการประชุมหรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั รวมทั้งให้
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมอยา่งเตม็ท่ี 

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ รวมทั้งส้ินจาํนวน 2,159 ราย 

กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานในท่ีประชุมไดใ้หเ้ลขานุการบริษทัแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบั
คะแนนอยา่งชดัเจน ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในช่วงเปิดการประชุม 

บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดเ้ปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

ในการประชุมมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบวดิีทศัน์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลชดัเจน 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งครบถว้น และไดจ้ดัส่งร่างรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลท.” และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.thanachart.co.th) ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 

1.3 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

- กาํหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษทัฯ จัดระบบงานการเก็บรักษาขอ้มูลภายในให้มีการกาํกับดูแลอย่าง
เหมาะสม 

- กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุด
ฝ่ายบญัชี 

(1) รายงานการถือหุ้น รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติ
ภาวะเป็นรายไตรมาส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และส่งสําเนาให้ประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษทัทราบทุกคร้ัง 

(2) รายงานการซ้ือ ขาย โอน รับโอนหุ้นของบริษทัฯ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์“สาํนกังาน ก.ล.ต.” ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัซ้ือ ขาย โอน รับโอนหุน้ 
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- ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง และท่ีปรึกษา ท่ีล่วงรู้สารสนเทศสําคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
นาํมาใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยกาํหนดไวใ้นประกาศและในจรรยาบรรณของกลุ่ม     
ธนชาต 

- มีการประกาศ เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยกาํหนดช่วงระยะเวลาหา้มบุคคล
ต่อไปน้ี ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนวนัส้ินแต่ละไตรมาส จนถึงวนัถดัจาก
วนัท่ีบริษทัฯ เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 2 วนั 

(1) กรรมการ ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

(2) พนกังานและลกูจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มวา่จา้งใหม้าปฏิบติังาน (Outsource) เฉพาะฝ่ายงานท่ีล่วงรู้
สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

(3) ท่ีปรึกษาท่ีล่วงรู้สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงิน และฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

- กรณีพบมีการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบติัท่ีผิดวินยั ตอ้งไดรั้บการพิจารณา
โทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวนิยั 

1.4 มาตรการดูแลเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จึงมีการกาํหนดเป็นนโยบาย ประกาศ 
และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ีโปร่งใสและน่าเช่ือถือ ซ่ึงไดแ้ก่ 

- มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการกาํหนดหลกัการเพื่อไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มุ่ง
แสวงหาประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล 

- มีนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต มีการกาํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่ม
ธนชาต และการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัในกลุ่มธนชาต กบั (1) กรรมการ หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ หรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในกลุ่มธนชาต (2) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง รวมถึงใน
นโยบายการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต มีการกาํหนดเก่ียวกบัการใชบ้ริการระหว่างกนัใน
กลุ่มธนชาต การใชบ้ริการจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัในกลุ่มธนชาต 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยหลกัการ คือ 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัในการทาํธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าว 

(2) กาํหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานกาํกบัดูแล ก่อนการนาํเสนอธุรกรรม
ต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจปกติท่ีมีการกาํหนดไว ้

(3) กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาอนุมติั
ธุรกรรม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

(4) มีการกาํหนดกรอบอาํนาจในการอนุมัติการทาํธุรกรรมไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถ
ดาํเนินการตามนโยบายการทาํธุรกรรมท่ีกาํหนดไวไ้ด ้หรือกรณีท่ีเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในการทาํธุรกรรม ให้นาํเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการของบริษทัท่ีทาํธุรกรรมเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและ
รายงานใหบ้ริษทัฯ รับทราบ 
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(5) การพิจารณาหลกัเกณฑก์ารมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัย
ใหห้ารือไปยงัหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และใหห้น่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัมี
อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

(6) มีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํธุรกรรมตามหลกัเกณฑภ์ายในท่ีกาํหนด โดยมีการรายงานขอ้มูลธุรกรรม เพ่ือให้
บริษทัฯ รับทราบตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํธุรกรรมต่อบุคคลภายนอก โดย
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องทางการ รวมถึงมาตรฐานบญัชี 

- มีขั้นตอนเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่ (1) การรวบรวมรายช่ือกิจการ หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบรายการ (2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของ
หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัในประเดน็ขอ้กฎหมายและเกณฑป์ฏิบติั (3) การอนุมติั (4) การเปิดเผย
สารสนเทศตามเกณฑท์างการ ตลอดจน (5) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบ
และขอ้บงัคบั และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น 

- มีการกาํหนดขั้นตอนการทาํรายการเก่ียวกบั การซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่มธน
ชาต หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

- มีการกาํหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ วา่ รายการใดท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
มีผลประโยชน์ในการทาํรายการ ตอ้งแจ้งการมีส่วนได้เสียเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะพิจารณา และห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมในช่วงการพิจารณารายการนั้น ๆ 

- กาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการถือหุน้ ตลอดจนถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของกรรมการ และผูบ้ริหาร 4 
รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายบญัชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว เป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลในการควบคุมดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และเป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผยรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ กบัพนักงาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ 
และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 

- กาํหนดเป็นความผดิวนิยัในกรณีการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์มิชอบ 

1.5 การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้
กาํหนดภาระหนา้ท่ีอาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแล
การใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม และยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยไดจ้ดัให้
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการนาํขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขา้มาใชใ้นการพิจารณาเพ่ือพฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัไดจ้ดัตั้งสายงานตรวจสอบเพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินท่ีสําคญั ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย
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และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งยงัจดัให้มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ทาํหนา้ท่ีในการติดตามและกาํกบัการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
มีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและกาํกบัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงกาํหนดให้หน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงาน
กาํกบัดูแลการปฏิบติังานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติังานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาํ และไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และการ
ติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นประจาํทุกปี โดยสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
มีมติวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน ไดแ้ก่ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การ
บริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม 

2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตกาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ รวมถึงสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการเปิดเผยขอ้มูลโดยส่ือสารภายในเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจวา่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการเอาใจ
ใส่ดูแลอยูต่ลอดเวลา โดยกาํหนดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงและมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแลและอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้
สิทธิอยา่งเตม็ท่ี 

พนักงาน 

กลุ่มธนชาตถือหลกัการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน และจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลงานของพนักงานแต่ละคน โดยคาํนึงถึง
สภาวะเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อตลอดจนมีระบบการบริหารผลการปฏิบติังานซ่ึงกาํหนดปัจจยัจากทกัษะและความสามารถ 
(Competency) ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน (Key Performance Indicator: KPI) โดยสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ภารกิจและ
ยทุธศาสตร์หลกัในการดาํเนินธุรกิจ (CEO’s Six-point Agenda) 

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรและทีมงานอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นการพฒันา
องค์ความรู้ในธุรกิจ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างภาวะผูน้ําสําหรับการบริหารจัดการองค์กร ใน
ขณะเดียวกนัก็ไดส่้งเสริมและกาํกบัดูแลให้พนักงานตระหนักถึงความสําคญัของการทาํงานภายใตก้ฎระเบียบของ
ทางการ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจบริการทางการเงิน ทั้งน้ี กลุ่มธนชาตไดรั้บการ
สนบัสนุนองคค์วามรู้ดงักล่าวหลากหลายรูปแบบจากสโกเทียแบงก ์ซ่ึงเป็นธนาคารชั้นนาํในระดบัสากล 

ในปี 2555 ธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการสาขา ทบทวน
กระบวนการทาํงานต่าง ๆ ทั้งกระบวน (End-to-end Process) โดยไดเ้ตรียมการพฒันาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการ
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ให้บริการ อาทิ ระบบสินเช่ือรายยอ่ย ระบบการรวมศูนยง์านปฏิบติัการ ระบบลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นตน้ รวมทั้งไดมี้การจดั
ระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและอตัรากาํลงัท่ีเหมาะสมในแต่ละหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
แก่ลกูคา้ และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

โครงการ Go Together เป็นโครงการพิเศษของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารธนชาต
ท่ีจดัให้มีข้ึน เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพนกังานภายใตว้ิสัยทศัน์ของกลุ่มธนชาต คือ 
การทาํงานร่วมกนัอยา่งสมคัรสมานสามคัคี หรือ Synergy โดยในปี 2555 โครงการ Go Together ไดถู้กจดัข้ึนทั้งหมด 22 
คร้ัง โดยหมุนเวียนเปล่ียนไปในแต่ละพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ซ่ึงการประชุมในแต่ละคร้ัง จะมุ่งเนน้ให้มีการส่ือสารนโยบาย
และทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาตจากส่วนกลาง เพ่ือให้พนกังานทั้งกลุ่มธนชาตเขา้ใจถึงทิศทางกลยุทธ์ และสามารถ
ขบัเคล่ือนให้องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยการแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ในการดาํเนินแผนธุรกิจของผูบ้ริหารจาก
ส่วนกลางและ ผูบ้ริหารของเครือข่ายสาขา จะมุ่งเนน้ถึงการปรับกลยทุธ์ใหเ้ป็นไปตามภูมิทศัน์การแข่งขนัของแต่ละพ้ืนท่ี
ทัว่ประเทศ เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นการดาํเนินธุรกิจเพ่ือลูกคา้อยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี ยงัเป็นการสร้างขวญั
และกาํลงัใจให้กบัพนกังาน ทาํให้เกิดความสามคัคีภายในองคก์ร อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้ให้พนกังานทั้งกลุ่มธนชาต มี
ความกระตือรือร้นและเขา้ใจถึงการทาํธุรกิจอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงจะเป็นพลงัอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะทาํให้กลุ่มธนชาตประสบ
ความสาํเร็จ สาํหรับปี 2556 น้ี โครงการ Go Together ยงัคงมีการดาํเนินการต่อไปยงัพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ภายใต้
แนวความคิด “เสริมฐานให้มัน่คงเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน” เพ่ือแสดงถึงความแขง็แกร่งและพร้อมท่ีจะเดินไปขา้งหนา้
อยา่งสามคัคี ภายใตก้าร Synergy ของคนธนชาต เพ่ือเป็นธนาคารท่ีมีผลกาํไรและกา้วไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนาํใน
ระดบัประเทศ 

ลูกค้า 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการท่ีเป็นธรรม พร้อมนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งครบถว้นและเพียงพอใหล้กูคา้ทราบก่อนตดัสินใจ 

กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตไดมี้การพฒันาระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้สามารถรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกคา้ 
บุคคลภายนอก และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนาํความคิดเห็นดา้นต่าง ๆ มาพฒันาองคก์ร โดย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์บริษทัฯ (www.thanachart.co.th) เจา้หนา้ท่ีการตลาด ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์กลุ่มธนชาต 
(Thanachart Contact Center 1770) เป็นตน้ บริษทัฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนอยา่งชดัเจน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะติดตามขอ้ร้องเรียน พร้อมแจง้กลบัไปยงัลูกคา้หรือผูร้้องเรียนทุกราย 
และนาํขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงการใหบ้ริการของกลุ่มธนชาต ใหต้อบสนองความตอ้งการและทาํใหลู้กคา้หรือผูมี้ส่วนได้
เสียเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการต่อไป 

คู่ค้า/เจ้าหนี ้

สําหรับคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติังานในการจดัซ้ือ จดัจา้ง ท่ีชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมีระเบียบอาํนาจอนุมติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
พสัดุ และการเช่าอยา่งละเอียดและรัดกุม รวมถึงกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั
ฯ กบัพนกังาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และไม่ใหบุ้คคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้มามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและป้องกนัมิใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 
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สาํหรับเจา้หน้ี ไดใ้หข้อ้มูลท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้รวมทั้งยดึมัน่ในความซ่ือสัตยต่์อการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้
ให้ไวต่้อเจา้หน้ี โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงร่วมกนั รวมทั้งหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ท่ีจะร่วมมือกนัในระยะยาว 

คู่แข่ง 

ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกา และแข่งขนักบับุคคลอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนภายใตน้โยบายและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
อยา่งเป็นธรรม ไม่กล่าวหา ให้ร้าย หรือซํ้ าเติมคู่แข่งขนั รวมถึงไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่ง ดว้ยวิธีท่ีไม่
สุจริตและไม่เหมาะสม 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มธนชาต ไดย้ึดมัน่ในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรเป็นผูน้าํในการผลกัดนั
อยา่งจริงจงั ซ่ึงหลกัการของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตน้ี ดาํเนินอยูภ่ายใตห้ลกัการในเร่ืองรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) ท่ีวา่ “เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีคุณธรรมพร้อมมีส่วนร่วม
ในการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมอยา่งเขา้ใจ ตั้งใจจริงและต่อเน่ือง จากความร่วมมือกบัพนกังาน 
พนัธมิตร ชุมชนในทอ้งถ่ินและสังคม” 

ภาครัฐ 

ดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ และใหค้วามร่วมมือ
ในการปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดาํเนินธุรกิจกบัองคก์ร หรือบุคคลท่ีกระทาํผดิต่อกฎหมาย 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีดูแล
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใหมี้การรายงานท่ีถกูตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือได้
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และจดัให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปี 

บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้เปิดเผย
คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) ประกอบการจดัส่งงบการเงิน
รายไตรมาสและงวดประจาํปี โดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงิน ประจาํงวดคร่ึงปีแรก ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 
เป็นตน้มา 

บริษทัฯ มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลาให้แก่      
ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององคก์ร รวมถึงใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สามารถติดต่อส่วนงาน
นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ไดท้างโทรศพัทห์มายเลข 0 2217 8000 ต่อ 3027, 3102-3 และ 0 2613 6107 หรือ E-mail 
Address: tcap_ir@thanachart.co.th บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอกจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เท่าเทียมกนั โปร่งใส และทนัการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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- คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

- งบการเงินของบริษทัฯ และรายงานประจาํปี (Annual Report) 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ 

2. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4. เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thanachart.co.th 

5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ 

6. การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) 

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

8. การเดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) 

9. การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์

กิจกรรมในรอบปี 2555 ท่ีผา่นมา เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงของบริษทัฯ รวมทั้งส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดพ้บ
และให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเขา้พบสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุมทาง
โทรศพัท ์(Conference Call) การจดัประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) และการเดินทางไปพบนกัลงทุน
ต่างประเทศ (Roadshow) 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

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

บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศของ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2552 

กรรมการอสิระ 

บริษทัฯ กาํหนดนิยามและคุณสมบติัตามแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
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กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย (ขอ้น้ีทางบริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามและคุณสมบติัเขม้กวา่ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนท่ีกาํหนดไม่เกินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้องกว่าสองปีก่อนวนั
แต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด
ท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน หรือ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความวา่ กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบ
ในการดาํเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะ
แสดงไวว้่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้และเป็นการลงนามร่วมกบั
กรรมการรายอ่ืน ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

2. กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร หมายความวา่ 

1) กรรมการท่ีทาํหน้าท่ีบริหารงานในตาํแหน่งผูจ้ ัดการ รองผูจ้ัดการ ผูช่้วยผูจ้ ัดการ หรือผูซ่ึ้งมีตาํแหน่ง
เทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

2) กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยีย่งผูบ้ริหาร และ
ใหห้มายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

3) กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไว้
แลว้เป็นรายกรณี 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 2555 มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษทัฯ ตําแหน่ง 
กรรมการที ่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการอสิระ 

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 ประกอบดว้ย นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสม
เจตน์ หมู่ศิริเลิศ นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทัฯ โดยมี
นายภาณุพนัธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 
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การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง  
ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

โดยการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ 
ไป ใหก้รรมการซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งมา
นานเท่า ๆ กนั เป็นจาํนวนมากกวา่จาํนวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จาก
ตาํแหน่งโดยใชว้ธีิจบัสลาก 

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าว อาจไดรั้บคดัเลือกแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทั
ฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวม โดยไม่จาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะผูถื้อหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งน้ี โดยทัว่ไปคณะกรรมการมี
อาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ ในการกาํหนดนโยบาย การดูแลใหมี้กระบวนการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม และการดูแล
ใหมี้ระบบการติดตามตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็นธรรมต่อองค์กร ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ 

2. กาํหนดนโยบายท่ีสําคญั แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวน
ตามความเหมาะสม 

3. กาํกบั ดูแล และติดตามใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

4. ดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัดูแลการ
บริหารงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ธุรกิจ 

5. ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา 

6. จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรายงานทางการเงินประจาํปี และแสดงไวคู้่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชี โดยครอบคลุมเร่ืองสาํคญัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร 

8. กาํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และอาํนาจในการบริหารงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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9. ประเมินผลการปฏิบติังาน พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และเง่ือนไขการจา้งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามท่ี
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะ 

11. พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

การแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนด
นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 

การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจสถาบนัการเงิน จึงอยู่ในบังคบัของประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 
13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการ
จดัการของบริษทัฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่งในบริษทัอ่ืนรวมกนัไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจาํเป็น โดยกาํหนดหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจัดตั้ งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

4. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั
ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารจดัการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

3. บริหารจดัการเก่ียวกบัสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 

4. บริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกรรมของบริษทัฯ เช่น การลงทุน ทรัพยสิ์นรอการขาย เป็นตน้ 
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5. บริหารจดัการการดาํเนินงานภายในองคก์ร เช่น การจดัโครงสร้างองคก์ร การบริหารงานบุคคล การจดัการ
งานธุรการ เป็นตน้ 

6. มอบหมายหน้า ท่ี  หรือมอบอํานาจช่วงเ ก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีอยู่ภายใต้อ ํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร 

7. กลัน่กรองงานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ข้ึน โดยมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลท. 
และ ธปท. กาํหนด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบัดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ี
ถูกตอ้ง โปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดี และมีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความเป็นอิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กาํหนด และ
ได้ประกาศเป็นกฎบัตรไวโ้ดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีสํานักตรวจสอบทาํหน้าท่ีตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้งตามระเบียบของบริษทัฯ กฎหมาย และขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือต่อบุคคลภายนอกและสอดคลอ้งกบันโยบายของทางการ 
ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ดา้น
บญัชีและ/หรือการเงิน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 นายภาวตั เมธีชุติกลุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการจัดทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้โดยประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และผูก้าํกบัดูแล 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ว่ามีอย่างเพียงพอสอดคลอ้งกบัแนวทางของ ธปท. และ
นโยบายของบริษทัฯ 

4. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เม่ือมีขอ้สังเกตหรือสันนิษฐานวา่ อาจมีการทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมี 
ความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 
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5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกตอ้ง และ
ครบถว้น 

6. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทางการ 

7. พิจารณาผลการตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งติดตาม
ผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

8. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

9. ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ 

10. มีอาํนาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพ่ือใหข้อ้มูลหรือช้ีแจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. มีอาํนาจลงนามอนุมติั ดงัน้ี 

 11.1 การบริหารจดัการงานทรัพยากรบุคคลของสาํนกัตรวจสอบ ตามระเบียบเก่ียวกบัพนกังาน 

 11.2 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของสาํนกัตรวจสอบภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั โดยให้กรรมการ
ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 

12. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ย และบริษทัลูกของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัยอ่ย และบริษทัลูกของบริษทัยอ่ย มอบหมายให้สายงานตรวจสอบของธนาคารธน
ชาต สรุปผลภาพรวมการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบบริษัทย่อย และบริษัทลูกของบริษัทย่อย ให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ รับทราบในฐานะบริษทัแม่ 

 กรณีท่ีมีประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การทุจริต และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่องบการเงิน หรือสถานะ หรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง ใหร้ายงานใหท้ราบอยา่งละเอียด 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และตามท่ี ตลท. หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนด 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้อนุมติัจัดตั้ งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2545 มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีกรรมการสรรหา จาํนวน 3 
คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการสรรหา 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
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หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการสรรหากรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวให ้ธปท. หากมีการร้องขอ 

2. กาํหนดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

2.1 คุณวฒิุ ความรู้ ประสบการณ์ 

2.2 การอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.3 นาํผลการประเมินคณะกรรมการมาใชป้ระกอบการพิจารณา ในกรณีท่ีกรรมการเดิมดาํรงตาํแหน่งต่อ
อีกวาระ 

3. กาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ
กรรมการ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4. ดูแลให้บริษทัฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบติั และจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ กาํหนด รวมถึงเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตามแต่กรณี 

6. คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

7. จดัเตรียมแผนการสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

8. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปี 

9. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายสรรหา สรุปดงัน้ี 

แนวทางการพิจารณาสรรหา 

1. สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษทัฯ โดยคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะท่ีเหมาะสมกบั
ตาํแหน่ง โดย 

1.1 เล่ือนตาํแหน่งบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับ
ตาํแหน่งงานนั้น 

1.2 โยกยา้ยบุคลากรภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และ
ปรับตวัได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยเน้นบุคลากรจากภาคสถาบนัการเงิน หรือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจทางการเงิน 
ท่ีมีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 
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นโยบาย 

สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกบักิจการของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณานาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีตาํแหน่งวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณี
อ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี โดยมีนโยบายในการสรรหา ดงัน้ี 

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบโดยรวมของบริษทัฯ เพ่ือให้ไดโ้ครงสร้างท่ี
เหมาะสม ตลอดจนถึงบุคลากรท่ีตอ้งการสรรหา 

2. สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และ
เกณฑท่ี์ทางการกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกบัความตอ้งการ 
พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ของบริษทัฯ ในตาํแหน่งนั้น ๆ 

4. สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

5. จดัให้มีการพิจารณาประเมินการทาํงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผูมี้
อาํนาจในการจดัการเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง  
ใหค้ณะกรรมการสรรหาจดัใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการสรรหากาํหนด 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2545 มีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน จาํนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 นายธเนศ ขนัติการุณ เลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวให ้
ธปท. หากมีการร้องขอ 

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

4. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

5. ดูแลให้กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ผูมี้อาํนาจในการจัดการ ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

6. ทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีกาํหนดใชใ้นปัจจุบนัเพ่ือความเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี 

7. พิจารณาการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนกังาน 
เพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

8. เปิดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบต่าง ๆ หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ งจัดทาํรายงานการ
กาํหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 

9. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายกาํหนดค่าตอบแทน สรุปดงัน้ี 

แนวทางการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้
อาํนาจในการจดัการ ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะ
ดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังาน 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้
อาํนาจในการจดัการ มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีโปร่งใส ปฏิบติัตามหลกัของบรรษทัภิบาล และสามารถ
ตรวจสอบได ้

นโยบาย 

1. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ โดย 

1.1 เปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียง 

1.2 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และ
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินผลงานประจาํปี 

1.3 การจ่ายผลตอบแทน อยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

1.4 ตอ้งอยูใ่นกรอบและหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแล 

2. แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ ตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้
ความสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนผูถื้อหุน้ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 
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คณะกรรมการบริหารทีดู่แลการบริหารความเส่ียง 

ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการควบคุม ดูแล และกลัน่กรองการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั
ฯ ซ่ึงในการปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องพิจารณาถึงความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจด้วย บริษัทฯ จึงกาํหนดให้
คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ยอีกฐานะหน่ึง โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารในการดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต 

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทัฯ ภายใตร้ะดับเพดานความเส่ียงท่ี
กาํหนดไว ้

2. บริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 

3. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต และนโยบายการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาต เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

4. ประเมินความเส่ียงและกาํหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียงของกลุ่มธนชาต เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่นโยบาย
การบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการทีดู่แลในเร่ืองบรรษัทภิบาล 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการมีระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลกัการและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของ ตลท. คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดท้าํบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาล (Corporate Governance 
Committee) โดยเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ี ตลท. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 
ธปท. กาํหนด โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 2 ชุด ทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายท่ี
กาํหนดข้ึน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการใหมี้ระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา 
และผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบญัชี ตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจ 

4. นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

5. นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 
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6. นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

7. นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง เป็นเลขานุการบริษัท  ซ่ึงเป็นผู ้ท่ี มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ  และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และมอบหมายให้สํานักเลขานุการองค์กรเป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

1. รับผดิชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

2. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึง
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอย่าง
ถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

3. ดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ แนะนาํ
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ 
ขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติั
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รายงาน
ประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัฯ ตาม
ระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดย
กรรมการหรือผูบ้ริหาร 

8. จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนากรรมการให้มีทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

9. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 

10. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี โดยกาํหนดประชุม
เดือนละ 1 คร้ัง ในสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ทั้งน้ี จะมีการกาํหนดวาระ
ล่วงหน้าไวอ้ย่างชดัเจน ประกอบดว้ย วาระเพ่ือทราบ วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ืออนุมติั วาระสืบเน่ือง และวาระการ
บริหารความเส่ียงท่ีตอ้งพิจารณาเป็นประจาํทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือบอกกล่าว
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เชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งให้กรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 
ชัว่โมง ซ่ึงในปี 2555 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาส
ใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแสดงขอ้สังเกตและ
ความเห็นของกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 

รายนามคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประชุมทั้งหมด  
12 คร้ัง 

ประชุมทั้งหมด  
16 คร้ัง 

ประชุมทั้งหมด  
3 คร้ัง 

ประชุมทั้งหมด  
4 คร้ัง 

ประชุมทั้งหมด  
12 คร้ัง 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 12 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 12 - - - 12 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 12 16 3 4 - 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 12 16 3 4 - 

5. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 12 16 3 3 - 

6. นายพิมล รัฐปัตย ์ 12 - - - - 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 12 - - - 12 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 12 - - - 12 

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 12 - - - 10 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 

1. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มิไดก้าํหนดจาํนวนสูงสุดของกรรมการไว ้เพียงแต่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 5 คน ทางบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทาํหนา้ท่ีในการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ มีข้ึนได ้2 กรณี คือ  1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่
แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ  2) กรณีแต่งตั้งกรรมการระหวา่งวาระเน่ืองจาก
ตาํแหน่งวา่งลง คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถพิจารณาลงมติไดภ้ายใตคุ้ณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 
เวน้แต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ในส่วนของกรรมการอิสระมีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ตลท. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกเสียง
ลงคะแนน และท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเลือกตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1) 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
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2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราว
ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดกไ็ดต้ามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการ
ลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตามขอ้  1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ
คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

2. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และใน
จาํนวนน้ีให้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมดูแล
กิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดย
ตาํแหน่ง 

3. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่ง
นอ้ย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอาํนาจ
หน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีทางการกาํหนด มีความเป็น
อิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็นกรรมการอิสระหรือ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งทาํหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางท่ีหน่วยงานทางการกาํหนด 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและจดัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ผูป้ฏิบติังานดา้นสนบัสนุนงานเลขานุการ
บริษทั ตลอดจนถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพนูความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
อนัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารให้ดียิ่งข้ึน โดย
เลขานุการบริษทัจะมีการรวบรวมและแจง้หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและผูบ้ริหารได้
พิจารณาล่วงหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ งหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนถึงสถาบนัอบรมชั้น
นาํอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีการจดัโครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มธน
ชาต ตลอดจนถึงความรู้ในการพฒันาและดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี แบ่งออกเป็น  1) การประเมินผล 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และ  2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยในปี 
2555  
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยภาพรวมทั้งคณะอยูใ่นระดบั “ดีมาก” มีค่าเฉล่ีย 4.77 จากคะแนนเตม็ 5.00 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.71 

แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจัดเตรียมแผนการสืบทอดตาํแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการบริษทัฯ 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ สํานักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร
สาํหรับกรรมการใหม่ ประกอบดว้ย รายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงจะแสดงวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ และเป้าหมายการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และคู่มือคุณสมบติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงจะประกอบดว้ย คุณสมบติัและลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน รวมทั้งแนบพระราชบญัญติัและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งส้ินจาํนวน 26,008,956.44 บาท โดย
ลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จกรรมการ (จ่าย
จากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2554) สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บาํเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,100,000.00 550,000.00 3,066,791.32 4,716,791.32 

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

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

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

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

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

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

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64 

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 550,000.00 275,000.00 1,533,395.64 2,358,395.64 

รวม 5,500,000.00 2,750,000.00 15,333,956.44 23,583,956.44 
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หมายเหตุ มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 ไดอ้นุมติัปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการ
บริษทัฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบาํเหน็จ) โดยมอบอาํนาจแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการพิจารณาอนุมติัอตัราค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษทัฯ  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหป้รับอตัราค่าตอบแทนรายเดือนและอตัราค่าเบ้ียประชุมจ่าย
แก่กรรมการบริษทัฯ (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555) ดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริษทัฯ 100,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริษทัฯ 50,000 บาทต่อเดือน 
 2. ค่าเบ้ียประชุม ประธานกรรมการบริษทัฯ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริษทัฯ 25,000 บาทต่อเดือน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

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

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

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

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

หมายเหตุ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหป้รับอตัราค่าตอบแทนรายเดือน
และอตัราค่าเบ้ียประชุมจ่ายแก่กรรมการตรวจสอบ (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555) ดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 37,500 บาทต่อเดือน 
 2. ค่าเบ้ียประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อเดือน 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการสรรหา ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 93,750.00 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 56,250.00 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 56,250.00 

รวม 206,250.00 

หมายเหตุ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหป้รับอตัราค่าเบ้ียประชุมจ่ายแก่
กรรมการสรรหา (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555) ดงัน้ี ประธานกรรมการสรรหา 31,250 บาทต่อเดือน กรรมการสรรหา 
18,750 บาทต่อเดือน 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 100,000.00 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 60,000.00 

3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 45,000.00 

รวม 205,000.00 

หมายเหตุ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหป้รับอตัราค่าเบ้ียประชุมจ่ายแก่
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555) ดงัน้ี ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 31,250 บาท
ต่อเดือน กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 18,750 บาทต่อเดือน 
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5. คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

6. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา 
ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมจาํนวน 7 คน ไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน และเงิน
ช่วยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบติังาน ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
57,007,204 บาท 

7. บริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

บริษัทฯ มีธนาคารธนชาตเป็นบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลัก โดยในปี 2555 ธนาคารธนชาตได้จ่าย
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งส้ินจาํนวน 24,472,877.86 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นรูป
ของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554) 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดจ่้ายค่าตอบแทนสรุปไดด้งัน้ี 

7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บาํเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 693,000.00 513,600.00 2,419,998.09 3,626,598.09 

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

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04 

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

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

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

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

8. นายคลอ็ด เดวดิ มอแรง 164,866.94 85,600.00 0.00 250,466.94 

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

10. นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04 

11. นายกอบศกัด์ิ ดวงดี 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04 

12. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 346,500.00 256,800.00 1,209,999.04 1,813,299.04 

กรรมการลาออกระหวา่งปี     

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

2. นายมาร์ติน วคีส์ 0.00 0.00 600,026.92 600,026.92 

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

หมายเหตุ 1. นางมิเชล ชิว ควอ๊ก ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 
 2. นายคลอ็ด เดวดิ มอแรง เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 
 3. นายมาร์ติน วคีส์ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
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7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารธนชาต 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 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 ภคภาสน์ววิฒัน์ 109,800.00 151,250.00 261,050.00 

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

7.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2555 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต 

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 

1. นายณรงค ์ จิวงักรู 200,000.00 

2. นายสถาพร ชินะจิตร 120,000.00 

3. นางมิเชล ชิว ควอ๊ก 0.00 

4. นายคลอ็ด เดวดิ มอแรง 0.00 

รวม 320,000.00 

หมายเหตุ 1. นางมิเชล ชิว ควอ๊ก ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 

 2. นายคลอ็ด เดวดิ มอแรง เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 

7.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารของธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

7.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา ตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบญัญติัธุรกิจ
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 รวมจาํนวน 39 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และเงินช่วยเหลือ
พิเศษตามผลการปฏิบติังาน และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ฯลฯ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 257,388,768 
บาท 

7.6 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย ธนาคารธนชาตมีกรรมการอิสระจาํนวน 1 ท่าน ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระในบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บค่าตอบแทนในปี 2555 เป็น
เงินทั้งส้ิน 200,000.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเงินแต่อยา่งใด 
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บุคลากร 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวามคม 2555 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนพนกังานประจาํทั้งหมด 75 คน  
โดยแบ่งตามงานหลกั ดงัน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน/คน 

1. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 

2. สาํนกัตรวจสอบ 4 

3. สาํนกัเลขานุการองคก์ร 
     3.1 ส่วนเลขานุการและกิจการผูถื้อหุน้ 
     3.2 ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
     3.3 ส่วนส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏเกณฑท์างราชการ 

9 
5 
3 
1 

4. สายงานธุรกิจ 
     4.1 ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 
     4.2 ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 
     4.3 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
     4.4 ส่วนบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 
     4.5 ส่วนวเิคราะห์ขอ้มูลกลาง 
     4.6 ส่วนบริหารเงินและการลงทุน 
     4.7 สังกดั สายงานธุรกิจ (ยมืตวัไปปฏิบติังาน บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั) 
     4.8 สังกดั สายงานธุรกิจ (ยมืตวัไปปฏิบติังาน บริษทั บริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั) 

8 
7 

19 
4 
1 
1 
2 
7 
3 

นโยบายในการพฒันาบุคลากรของกลุ่มธนชาต 

ภายหลงัจากการรวมกิจการ กลุ่มธนชาตยงัคงมุ่งมัน่พฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ
และทกัษะในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบติังานและระบบงานใหม่ ๆ 
เพ่ือสามารถให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพกับลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานของการดาํเนินงานตามกฎระเบียบ 
หลกัเกณฑท่ี์ทางการกาํหนด และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมและศกัยภาพ
ดา้นต่าง ๆ ของพนกังานให้สอดคลอ้งและตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายของกลุ่มธนชาต ดว้ยช่องทางการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งการฝึกอบรมภายในท่ีมีประสิทธิภาพแบบ Classroom Training, On the Job Training (OJT), การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นระบบ E-learning และ Thanachart KM (T-KM) รวมถึงการเรียนรู้ผา่นรายการโทรทศัน์ภายในกลุ่ม
ธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) นอกจากน้ี ยงัมีการจดัส่งพนกังานไปสัมมนาและฝึกอบรมภายนอก การศึกษาดู
งานกบัสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญทั้ งในประเทศและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2555  มีโครงการพฒันา
บุคลากรท่ีสาํคญั อาทิ 
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1. การพฒันาดา้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูแ้นะนาํการลงทุน (Investment Consultant) นายหนา้ประกนัชีวิต 
และนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางการ โดยไดมี้การจดัฝึกอบรมและสอบใบอนุญาต
ให้กบับุคลากรทุกคนท่ีสามารถเสนอและขายผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธนชาตให้กบัลูกคา้ การฝึกอบรมเพ่ือต่ออายุ
ใบอนุญาตต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานสามารถให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้ไดอ้ย่างมี
คุณภาพ  

2. การพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑข์องทางการ ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินงานตาม
กฎระเบียบของทางการ จึงจดัใหมี้การอบรมและทดสอบความรู้ความเขา้ใจใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 
อาทิ KYC & CDD, กฎหมายฟอกเงิน, National Credit Bureau, Corporate Good Governance, IAS 39, 
Information Security Awareness และ FATCA 

3. การฝึกอบรมเพ่ือสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจและรองรับการขยายตวัของธนาคาร 

- การพฒันาเพ่ือยกระดบัคุณภาพการให้บริการของสาขาธนาคาร โดยนาํตน้แบบองค์ความรู้จากสโกเทีย
แบงก ์ มาพฒันาและจดัทาํเป็นโปรแกรมอบรมท่ีเนน้การให้บริการและนาํเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ี
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ พร้อม ๆ กบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างลูกคา้กบัธนาคาร อนัจะ
นาํไปสู่ความประทบัใจต่อการบริการของธนาคาร 

- การอบรมเพ่ือรองรับการพฒันากระบวนการปฏิบติังานและระบบงานใหม่ ดา้นต่าง ๆ อาทิ ระบบงานดา้น
บตัรเครดิต ระบบงานด้านสินเช่ือ ระบบงาน CRM ระบบงานประเมินทรัพยสิ์น ระบบงาน ICAS 
ระบบงานดา้นบริหารหน้ี ระบบงานดา้นบญัชีการเงิน เป็นตน้ 

- การเพ่ิมพนูความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และทกัษะการขายอยา่งครบวงจรให้กบัพนกังานสาขาทัว่ประเทศ อาทิ 
ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน การวางแผนเกษียณ ความรู้ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจเช่าซ้ือ กองทุนรวม
ประเภทต่างๆ ประกนัภยั ประกนัชีวิต Cash Management รวมถึงผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆ อาทิ USD 
Derivatives และ ETF Gold เป็นตน้ 

4. การพฒันาคุณภาพการบริหารและภาวะผูน้าํ โดยจดัอบรมและสัมมนาร่วมกบัสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการคิดและการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กบัพนักงานระดบับริหารอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ 
โครงการ Orange Diamond Program เพ่ือพฒันาผูจ้ดัการสาขา หลกัสูตร Pathway to Management หลกัสูตร 
Leading Your Team with Smart Coaching เป็นตน้ รวมถึงมีการจดัสัมมนา “Luncheon Talk for Management” 
ให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํ ในประเด็นท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจ อาทิ Asian 
Economic Community และ Basel III เป็นตน้ 

โดยในปี 2555 กลุ่มธนชาตไดมี้การจดัอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งส้ิน 537 หลกัสูตร 1,151 รุ่น 
จาํนวนพนกังานท่ีไดรั้บการอบรมรวม 44,539 คน ซ่ึงโดยเฉล่ียบุคลากรของกลุ่มธนชาตไดรั้บการอบรมประมาณ 3.5 วนั
ต่อคนต่อปี 
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การแต่งตั้งและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรวมถึงค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงในปี 2555 
ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” ไดใ้หค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านแลว้ ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชี ดงัน้ี 

1. นางสาวภร์ิูพรรณ เจริญสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4950 และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ 

3. นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 

แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

ในรอบปี 2555 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี บริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชี
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยมีนางสาวภร์ิูพรรณ เจริญสุข เลขทะเบียน 4950 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

สําหรับงบการเงินปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ บริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั (Ernst & Young) ดงัน้ี 

1.1 ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท 

1.2 ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยรวม 19 บริษทั เป็นจาํนวนเงินรวม 19,330,000 บาท 

2. ค่าบริการอืน่ (Non - Audit Fee) 

ปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จาํกดั ไดแ้ก่ การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการใหบ้ริการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ี ธปท. 
กาํหนดการจดัทาํรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน การสอบทานและตรวจสอบรายงานการดาํรงเงินกองทุน
ตามระดบัความเส่ียงตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั “คปภ.” กาํหนดการ
ตรวจสอบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ และการสอบทานการปฏิบติังานดา้นภาษีอากร โดยจ่ายในรอบปีบญัชี 2555 จาํนวน 
1,200,000 บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีดงักล่าวเป็น
จาํนวนเงินรวม 4,387,050 บาท 
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9. การควบคุมภายใน 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยเลง็เห็นวา่กระบวนการควบคุมภายใน
ท่ีดี จะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกนัความเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนักงาน นอกจากการให้
ความสาํคญัในเร่ืองกระบวนการควบคุมภายในแลว้ ยงัเลง็เห็นวา่ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจการ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการพฒันาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงขอ
กล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 บริษทัฯจดัให้มีโครงสร้างองคก์ร และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูติ้ดตามควบคุม และผูป้ระเมินผลออกจากกนั เพ่ือป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั รวมถึงเพ่ือให้บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีการกาํกบัดูแลท่ีดี และไดจ้ดัให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบติังาน และคู่มือการปฏิบติังาน ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
จดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการพิจารณาและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการพิจารณากาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้และมีการ
ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี และคู่มือจริยธรรม (Code of conduct) เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติั รวมทั้งจดัใหมี้การจดัทาํ
แบบประเมินตนเองดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นการกระตุน้จิตสาํนึกของพนกังานทุกปี 

ในดา้นการดูแลบุคลากร บริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานอยา่ง
เพียงพอ มีการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการสาํหรับบุคลากรขององคก์รอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้สามารถจูงใจและ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บับริษทัฯ 

2. การบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
และกลุ่มงานบริหารความเส่ียงของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  พิจารณาและกาํกบัใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาต มีการ
บริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเส่ียงเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ไวใ้นระบบข้อมูลกลาง (Intranet) ของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร        และพนกังานยึดถือเป็นแนวปฏิบติั โดยรายละเอียดการบริหารความเส่ียงไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองปัจจยัความ
เส่ียงแลว้ ซ่ึงในแนวทางการติดตามความเส่ียงไดด้าํเนินการผา่นหน่วยงานภายใน และคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้
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3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

 บริษทัฯ มีการกาํหนดอาํนาจ และระดบัการอนุมติัรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูท้าํหนา้ท่ีบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และผูท้าํหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัอนัเป็นการป้องกนัการทุจริต ในส่วนของการทาํรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ   
ท่ีดี ซ่ึงการอนุมติัจะตอ้งไม่กระทาํโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการให้สินเช่ือหรือการลงทุนไดมี้การกาํหนดนโยบายการ
ให้สินเช่ือแก่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการท่ีมี
ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะตามเกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามท่ีเกณฑท์างการ
กาํหนด โดยจะมีหน่วยงานท่ีจะศึกษาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ทางการให้พนักงานรับทราบและให้คาํปรึกษา ตลอดจน
ติดตามใหบ้ริษทัฯ มีการกาํหนดระเบียบใหค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งยงัมีฝ่ายงานท่ีคอยดูแลธุรกรรมสินเช่ือ 
ลงทุน และก่อภาระผกูพนั ให้มีการอนุมติัโดยถูกตอ้งและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติั รวมถึงมีสาํนกัตรวจสอบซ่ึง
ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ระบบบริหารความเส่ียง 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพ่ือกาํหนด
นโยบายและทิศทางของบริษทัยอ่ย รวมถึงมีการรายงานผลการดาํเนินการของบริษทัยอ่ยแก่บริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน  

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการจดัทาํขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง             ทั้ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นเพียงพอต่อ
การตดัสินใจ ถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั  เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี   
ขอ้มูลหรือสารสนเทศดงักล่าวมีระบบการจดัเกบ็ท่ีดีสามารถตรวจสอบได ้

5. ระบบการตดิตาม 

  ในดา้นเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานเฉพาะในการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ และภาพรวมของทั้ งบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน รวมถึงยงัมีคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพิ้จารณาและบริหารสภาพคล่อง 
ทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารสภาพคล่องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายโดยรวมของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้สาํนกัตรวจสอบเพื่อทาํหนา้ท่ีสอบทานเพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัฯ รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงแผนงานตรวจสอบจะครอบคลุมธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งติดตามดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ เพ่ือให้มัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมไดมี้มติว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมทั้ ง  5 ส่วน  ได้แก่  1) องค์กรและสภาพแวดล้อม                         
2) การบริหารความเส่ียง 3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ       
5) ระบบการติดตาม 
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10. รายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการระหวา่งกนั รายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพิจารณาการทาํรายการ บริษทัฯ จะ
ใชเ้กณฑเ์ช่นเดียวกบัลูกคา้หรือคู่คา้ทัว่ไป และเป็นไปตามกระบวนการท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมตามความจาํเป็น เพื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และในการกาํหนดราคาในการทาํรายการระหวา่งกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้ใชร้าคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ โดยไดค้าํนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคล หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง 
บริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร กรรมการ หรือพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงรายการ
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีรายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ขอ้ 41. รายการ
ธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีสําคญักับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

การทาํรายการระหว่างกนักบับริษัทในกลุ่มธนชาต ในปี 2555 

1. บริษัทในกลุ่มธนชาตและลกัษณะของความสัมพนัธ์ 

บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

1. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั 
(NFS AMC) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 

3. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 

4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

5. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 

2. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั (MAX 
AMC) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 83.44 

3. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TBANK) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 50.96 

4. บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
(TNS) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ธนชาต 
จาํกดั (TFUND) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 75 

6. บริษัท ธนชาตประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
(TNI) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

7. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
(TLIFE) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

8. บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) (SCILIFE) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

9. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั (TGL) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

10. บริษัท  ราชธานี  ลิสซ่ิง  จํากัด  (มหาชน ) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
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(THANI) ถือหุน้ร้อยละ 65.18 

11. บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั (NL) เป็นบริษทัย่อยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TGL  
ถือหุน้ร้อยละ 100 

12. บ ริษัทบ ริหาร สินท รัพย์  ที  เ อส  จํา กัด  
(TS AMC) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

13. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั (TBROKE) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

14. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอป
เมนท ์จาํกดั (TTD) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

15. บริษทั ธนชาต แมเนจเมน้ท์ แอนด์ เซอร์วิส 
จาํกดั (TMS) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

16. บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั (SSV) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

17. บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) (อยู่ระหว่าง 
การชาํระบญัชี) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดย TBANK 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

18. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา 
จาํกดั (TLA) 

จดทะ เ บี ยน เส ร็ จก า รชํา ร ะบัญ ชี  เ ม่ื อ ว ัน ท่ี  
9 พฤศจิกายน 2555 

2. รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาต 

2.1 การให้กู้ยมืกนัในกลุ่มธนชาต 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

บริษทัฯ ให้กูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถามแก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั คิด
ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียลูกหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคารธนชาต มีจาํนวนเงินตน้คงคา้ง 200 ลา้นบาท (ชาํระคืนทั้ง
หมดแลว้ ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2555) และธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินเม่ือทวงถามแก่บริษทับริหาร
สินทรัพย ์ที เอส จาํกดั มีจาํนวนเงินตน้คงคา้ง 6,060 ลา้นบาท โดยมีการคิดดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของธนาคาร
บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจปกติของแต่ละบริษทั ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัผูใ้หสิ้นเช่ือเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ คณะกรรมการบริหาร ตามลาํดับ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมติั ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนจะถือปฏิบติัเหมือน
ลกูคา้ทัว่ไป โดยมีราคาอา้งอิงเทียบไดก้บัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงวงเงินท่ีอนุมติัจะอยูภ่ายใตว้งเงินท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” หรือเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด 

2.2 การเช่าพืน้ทีร่ะหว่างกนัในกลุ่มธนชาต 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 
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บริษทัในกลุ่มธนชาตให้เช่าพ้ืนท่ีระหว่างกนัในกลุ่มธนชาต เพ่ือใช้เป็นสํานักงานใหญ่ และสาขา ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 13.72 

2. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2.09 

3. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 0.43 

4. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 0.92 

5. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 0.03 

6. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.33 

7. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 1.37 

8. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 0.05 

9. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 0.53 

10. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 0.75 

11. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.32 

12. บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.10 

13. บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.76 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการนาํทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ ให้บริษทั
ในกลุ่มธนชาตเช่าเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่และสาขา ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามธุรกิจปกติ และเพ่ือป้องกนัการสูญ
เปล่าทางเศรษฐกิจ มีการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกันเท่ากับท่ีคิดค่าใช้จ่ายกับบุคคลทั่วไป รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.3 การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต 
กบับริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) (ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ทาํประกนัภยัทรัพยสิ์น และประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ใน
ปี 2555 มีค่าเบ้ียประกนัภยัจาํนวน 46.04 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทการประกนัภัย บริษทั ค่าเบีย้ประกนัภัย (ล้านบาท) 

1. รถยนตผ์ูบ้ริหาร ทุกบริษทัในกลุ่มธนชาต 8.08 

2. รถยนตภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 16.04 

3. รถยดึขณะขนยา้ยเพื่อส่งประมูล บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

0.07 

4. ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1.08 

5. ประกนัภยัขนส่งเงินสด ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.79 

6. ประกนัภยัทรัพยสิ์น เช่น ส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังาน 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

16.89 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 10-4 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เพ่ือลดผลกระทบใน
ความเส่ียงภยั กรณีท่ีเกิดความเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทัในกลุ่มธนชาต และคุม้ครองความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในสถานท่ีประกอบการ ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระใหก้บัธนชาตประกนัภยันั้น 
เป็นอตัราทัว่ไปท่ีธนชาตประกนัภยัคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.4 การประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance) ของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต (ผู้เอาประกนั) กบับริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) (ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกรมธรรม์จะ
คุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตทั้งหมด ในปี 2555 มีค่าเบ้ียประกนัภยัจาํนวน 
8.59 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และอาคารเช่า บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

7. ประกนัภยัทรัพยสิ์นเคล่ือนท่ีได ้เช่น 
คอมพิวเตอร์ Note Book เคร่ืองฉาย 
Projector 
และ กลอ้งถ่ายรูป Digital 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 
บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

0.43 

8. รถยนตภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 2.66 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 10-5 

เป็นการคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทในกลุ่ม ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้
ความสามารถและความรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีควรจะเป็น อนัถือเป็นการประกนัภยัท่ีกระทาํเป็นการทัว่ไปใน
อุตสาหกรรม ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระให้กบัธนชาตประกนัภยันั้น เป็นอตัราทัว่ไปท่ีธนชาตประกนัภยัคิดกบับุคคล
อ่ืน ๆ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.5 การประกันภัยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ขององค์กร เร่ืองการกระทําผดิในด้านวิชาชีพของสถาบันการเงินของบริษัท
ย่อย ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (ผู้เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
(ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต ไดท้าํประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร เร่ืองการกระทาํผิดใน
ดา้นวชิาชีพของสถาบนัการเงินกบัธนชาตประกนัภยั ในปี 2555 มีค่าเบ้ียประกนัภยัจาํนวน 1.05 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการป้องกนัความเส่ียงดา้นวิชาชีพของกิจการ ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระให้กบัธนชาตประกนัภยันั้น 
เป็นอตัราทัว่ไปท่ีธนชาตประกนัภยัคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.6 การทําสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท สคิบ เซอร์วิส จํากัด (ผู้เอาประกัน) กับบริษัท 
ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) (ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

สคิบ เซอร์วิส ทาํสัญญาประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลของพนกังานกบัธนชาตประกนัภยั ในปี 2555 มีค่าเบ้ีย
ประกนัจาํนวน 30,664 บาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ี สคิบ เซอร์วิส เขา้ทาํสัญญาประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลของพนกังานกบัธนชาตประกนัภยั เพ่ือเป็น
การคุม้ครองการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีให้กับพนักงาน รายการดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อ
พนกังาน การคิดค่าเบ้ียประกนัในอตัราตลาดท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัภยัรายอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขอยา่ง
เดียวกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.7 การทําสัญญาประกนัชีวิตกลุ่ม ประกนัอุบัติเหตุของพนักงานบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทุนธนชาต 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธนชาต จํากดั บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด บริษัท ธนชา
ตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (ผู้เอาประกัน) กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
(ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทาํประกนัชีวติกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุของพนกังานกบัประกนัชีวิตนครหลวงไทย ใน
ปี 2555 มีค่าเบ้ียประกนัจาํนวน 22.60 ลา้นบาท 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 10-6 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เขา้ทาํสัญญาประกนัชีวติกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม กบัประกนัชีวิตนครหลวง
ไทย เพ่ือเป็นการคุม้ครองสุขภาพพนักงาน ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีให้กบัพนักงาน รายการดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานโดยรวม มีการคิดค่าเบ้ียประกนัในอตัราตลาดท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัรายอ่ืนภายใต้
เง่ือนไขอยา่งเดียวกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.8 การทําสัญญาประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้างบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ผู้เอาประกัน) กับ
บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) (ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

บริษทัยอ่ย ทาํสัญญาประกนัภยัความซ่ือสัตยข์องลกูจา้ง ในปี 2555 มีค่าเบ้ียประกนัจาํนวน 0.36 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีบริษทัยอ่ย ทาํสัญญาประกนัภยัความซ่ือสัตยข์องลูกจา้งกบัธนชาตประกนัภยั เพ่ือเป็นการคุม้ครอง
ความเสียหายจากการทุจริตในการปฏิบติังานของพนักงาน มีการคิดค่าเบ้ียประกนัภยัในอตัราตลาดท่ีเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกับบริษทัประกนัภยัรายอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขอย่างเดียวกนั รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 

3. การทํารายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต กับผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหาร 

3.1 การให้สินเช่ือ และรับฝากเงนิ 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต มีเงินใหสิ้นเช่ือแก่ผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต รวมทั้งบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 68 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต รับฝากเงินจากผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต รวมทั้งบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งจาํนวน 696 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการใหบ้ริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยมีเง่ือนไขและอตัรา
ดอกเบ้ียเช่นเดียวกนักบัลกูคา้ทัว่ไป 

3.2 การประกันชีวิตของผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ผู้เอาประกัน) กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 
จํากดั (มหาชน) (ผู้รับประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

ประกนัชีวิตนครหลวงไทย รับประกนัชีวิตผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2555 มีมูลค่ารายการ
จาํนวน 5.04 ลา้นบาท 
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- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการรับประกนัชีวิตตามธุรกิจปกติ ท่ีมีการคิดค่าเบ้ียประกนัในอตัราเดียวกนักบัลูกคา้รายอ่ืน ภายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

4. รายการให้บริการงานสนับสนุนระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตมีนโยบายรวมงานสนบัสนุนแต่ละงานไวท่ี้บริษทัเดียวเพ่ือใหบ้ริการบริษทัในกลุ่มทั้งหมด อนัเป็นการ
ประหยดัจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด จึงมีนโยบายในการคาํนวณค่าบริการโดยใชว้ิธีการปันสัดส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละปี ตามสัดส่วน
ของการใหบ้ริการในแต่ละงาน หรือตามราคาตลาด (Market Price) ซ่ึงค่าบริการดงักล่าวจะมีการทบทวนทุก ๆ ปี และ
ใหน้าํเสนอคณะกรรมการของบริษทัในกลุ่มธนชาตเป็นผูพิ้จารณาค่าบริการ ซ่ึงมีการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการงานบริหารหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) และบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) ของบริษทัในกลุ่ม 
ธนชาต 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการงานพฒันาระบบงานและระเบียบคาํสั่ง งานทรัพยากรบุคคล งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามกฎ
ขอ้บงัคบัของทางการ งานบริหารอาคารสาํนกังาน งานธุรการและจดัซ้ือจดัจา้ง งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ
คุณภาพระบบสารสนเทศ งานส่ือสารและบริหารแบรนด์ งานบริการลูกคา้สัมพนัธ์ งานปฏิบติัการ งานปฏิบติัการ
สินเช่ือ งานปฏิบติัการเช่าซ้ือ งานบญัชี งานควบคุมความเส่ียง งานติดตามหน้ีทางโทรศพัท์ งานประเมินราคา งาน
กฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานฟ้องคดี งานบงัคบัคดี และงานระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั 

ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั 

ใหบ้ริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

บริษัท สคบิ เซอร์วสิ จํากดั 

ประกอบธุรกิจดา้นงานบริการต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่มธนชาต อาทิ บริการทาํความสะอาด รักษาความปลอดภยั 
รับ-ส่งเอกสาร เป็นตน้ 
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การทาํรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาตกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการและผู้บริหาร 

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

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งและลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

1. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (MBK) บริษทัในกลุ่มธนชาตถือหุน้รวมกนัร้อยละ 19.90 1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 
2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 
3. นายปิยะพงศ ์ อาจมงักร 2. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกดั 

(มหาชน) (PRG) 
เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
74.52 

3. บริษัท  เอ็ม  บี  เค  สมาร์ท  ฟอร์ซ  จํากัด 
(MBK-SF) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.97 

4. บริษทั เอม็ บี เค สแควร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.97 

5. บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั (TLS) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 

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

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 

7. บริษทั เอม็ บี เค การธุรกิจ จาํกดั 
(MBK-BUS) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 

8. บริษทั เอม็ บี เค เลเชอร์ จาํกดั (MBK-LS) เป็นบริษทัร่วมโดยออ้มของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 49 

9. บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ ด แอนด ์ 
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

10. บริษทั แปลน แอพไพรซลั จาํกดั (PAS) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

 

11. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซ่ึม  
จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอ็ม บี เค ฮอสพิทาลิต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 

12. บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั (SSTN) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 

13. บริษทั ริเวอร์เดล กอลฟ์ แอนด์ คนัทร่ี คลบั 
จาํกดั (RDGC) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 

14. บริษทั เอม็ บี เค การันตี จาํกดั (MBK-G) เป็นบริษทัย่อยโดยออ้มของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

15. บริษทั เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (TNC) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

16. บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั (PST) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

17. บริษทั พีอาร์จี พืชผล จาํกดั (PRG-G) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 
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18. บริษทั สีมาแพค จาํกดั (SMP) เป็นบริษทัร่วมโดยออ้มของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 49.99 

19. บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั (GHB) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

20. บริษทั ซี แอล พี แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย ร้อยละ 99.99 

21. บริษทั แอ๊บโซลูท แทรเวลิ จาํกดั (ALT) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

22. บริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั (RSR) เป็นบริษทัย่อยโดยอ้อมของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.99 

23. บริษทั อินโนฟู้ ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั (INF) เป็นบริษทัร่วมโดยออ้มของ MBK โดย MBK  
ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย ร้อยละ 37.50 

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

เป็นบริษัทร่วมทุนของ MBK กับกลุ่มแอพเพิล  
ออโต ้ออคชัน่ โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 49.99 

 รายการระหว่างกนั 

1. การเช่าพืน้ที่ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้เช่า) กบับริษัท เอม็ บี เค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ผู้ให้
เช่า) 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

การเช่าพ้ืนท่ีระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ์ธน
ชาต จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั (ผูเ้ช่า) กบับริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั และบริษทั เดอะ
ไนน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่า) เพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ่ มูลค่ารายการในปี 2555 จาํนวน 3.28 ลา้นบาท 
(ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2555) 

 ธนาคารธนชาต เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ่ สาขา สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และพื้นท่ีตั้งเคร่ือง ATM มูลค่ารายการในปี 2555 จาํนวน 41.04  ลา้นบาท 

 หลกัทรัพย ์ธนชาต ธนชาตประกนัภยั ธนชาตประกนัชีวิต และธนชาต โบรกเกอร์ เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็น
สาํนกังานและสาขา มูลค่ารายการในปี 2555 จาํนวน 8.82 ลา้นบาท 11.33 ลา้นบาท 6.66 ลา้นบาท และ 2.24 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

 ธนชาตประกนัชีวิต เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต กบับริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 
มูลค่ารายการในปี 2555 จาํนวน 6.61 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นการประกอบการตามธุรกิจปกติ และมีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดท่ีใกลเ้คียงกบั
ส่ิงปลกูสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกนั ดงันั้นจึงเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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2. การให้เช่าพืน้ทีร่ะหว่างธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (ผู้ให้เช่า) กบับริษัท ท ีลสีซ่ิง จํากดั (ผู้เช่า) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

ธนาคารธนชาต ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาํนกังานอาคารธนชาตพระราม 7 แก่บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั โดยมี
ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 มีมูลค่ารายการจาํนวน 2.04 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีธนาคารธนชาตให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของสาํนกังานอาคารธนชาตพระราม 7 แก่บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั 
(เดิมเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาตท่ีไดข้ายให้แก่ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังาน เพ่ือ
รองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั ให้มีความต่อเน่ือง และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้หลงัจากท่ีธนาคาร
ธนชาตขายหุน้กิจการดงักล่าว และมีการคิดค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั จึงถือเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

3. ค่าบริหารทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายให้กบับริษัท แปลน เอสเตท จํากดั (ผู้รับจ้าง) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัในกลุ่มธนชาตวา่จา้งใหบ้ริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั บริหารทรัพยสิ์นรอการขาย มีจาํนวนค่าบริหาร
ในปี 2555 ดงัน้ี 

บริษทัผู้ว่าจ้าง จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 24.69 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 14.71 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 2.41 

4. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 8.50 

5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 1.03 

6. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 8.11 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นค่าบริหารท่ีคิดค่าใชจ่้ายจากราคาตน้ทุนบวกกาํไร ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีบริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั คิด
กบับุคคลทัว่ไป การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายให้กับบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด (ผู้รับจ้าง) เป็นเงิน
รางวลัการขายทรัพย์สินรอการขาย 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัในกลุ่มธนชาตจ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขายให้บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั ในปี 2555 
ดงัน้ี 

บริษทัผู้ว่าจ้าง จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 8.61 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 0.17 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 7.97 

4. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 9.32 
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5. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 0.01 

6. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 0.24 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการจ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขายตามอตัราและเง่ือนไขท่ีประกาศใหบุ้คคลทัว่ไปรับทราบ 
ในการแนะนาํผูซ้ื้อให้มาซ้ือสินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยคิดเป็นร้อยละจากราคาขายสินทรัพย ์
การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

5. การขายทรัพย์สินรอการขายระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (ผู้ขาย) กับบริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ 
จํากดั (ผู้ซ้ือ) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นการขายอาคารสํานักงานสาขาห้วยขวาง (2) ท่ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารธนชาต มีมูลค่า
รายการเป็นจาํนวนเงิน 34.30 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการขายทรัพยสิ์นรอการขายโดยวิธีการประมูล เพ่ือให้ไดร้าคาตลาดท่ีเหมาะสมและขายในราคาท่ีสูง
กวา่มูลค่าตามบญัชี การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

6. การขายอุปกรณ์สํานักงานระหว่างธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (ผู้ขาย) กบับริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกร
นารี จํากดั (มหาชน) (ผู้ซ้ือ) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นการขายอุปกรณ์สํานักงานท่ีมิไดใ้ช้งานของธนาคารธนชาต ได้แก่ โต๊ะทาํงาน เกา้อ้ีทาํงาน และตู ้
เอกสาร จาํนวน 249 รายการ มีมูลค่ารายการเป็นเงินจาํนวน 0.268 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการขายอุปกรณ์สาํนกังานท่ีไม่ไดใ้ชง้านและมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าร้ือถอน ค่าขนยา้ย และค่าเช่า
พ้ืนท่ีในการจดัเก็บ จึงขายไปในราคาตลาดท่ีอา้งอิงจากราคาสูงสุดท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบราคาของบริษทัท่ีรับซ้ือ
สินทรัพยจ์าํนวน 3 ราย และเป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและเหมาะสม 

7. การว่าจ้างบริหารจัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูลรถยึด ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้ว่าจ้าง) กับ
บริษัท แอพเพลิ ออโต้ ออคช่ัน (ไทยแลนด์) จํากดั (ผู้รับจ้าง) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นการวา่จา้งเพ่ือบริหารจดัการงานดา้นสต๊อกและงานประมูลรถยึดให้กบับริษทัฯ ธนาคารธนชาต และ 
ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง มีมูลค่ารายการในปี 2555 จาํนวน 8.6 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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เป็นการว่าจา้งเพื่อบริหารจดัการงานดา้นสต๊อกและงานประมูลรถยึด ท่ีมีการคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีเสนอ
อตัราการจ่ายเงินคืนสูงสุด และมีการอนุมติัตามขั้นตอนการทาํงานปกติ การทาํรายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

8. การทําสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหว่างบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ผู้รับ
ประกนั) และบริษัทในกลุ่ม เอ็ม บี เค ได้แก่ บริษัท เอม็ บี เค จํากดั (มหาชน) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ซี แอล พ ีแมนเนจเม้นท์ จํากดั บริษัท เอม็ บี เค การธุรกจิ จํากดั บริษัท เอม็ บี เค การันตี จํากดั บริษัท 
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จํากดั บริษัท เอม็ บี เค สแควร์ จํากดั บริษัท แอพเพลิ ออโต้ ออคช่ัน (ไทยแลนด์) จํากดั บริษัท เอม็ 
บี เค เลเชอร์ จํากดั บริษัท แอ๊บโซลูท แทรเวิล จํากดั บริษัท เอม็ บี เค ฟู้ด แอนด์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั บริษัท เอม็ บี 
เค สมาร์ท ฟอร์ซ จํากดั บริษัท ท ีลสีซ่ิง จํากดั บริษัท แปลน เอสเตท จํากดั บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากดั บริษัท เอม็ 
บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซ่ึม จํากดั บริษัท ทรัพย์สินธานี จํากดั บริษัท เอม็ บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั บริษัท ราช
สีมาไรซ์ จํากัด บริษัท สีมาแพค จํากัด บริษัท พีอาร์จี พืชผล จํากัด บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท ริเวอร์
เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ี คลบั จํากดั (ผู้เอาประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นการรับประกนัชีวิตและอุบติัเหตุให้กบัพนกังานของบริษทัในกลุ่ม เอม็ บี เค โดยมีค่าเบ้ียประกนัในปี 
2555 จาํนวน 2.02 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นรายการธุรกิจปกติของประกนัชีวิตนครหลวงไทย มีค่าเบ้ียประกนัอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ 
รายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

9. การทําสัญญาประกันภัยระหว่างบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ผู้รับประกัน) กับบริษัทในกลุ่ม 
เอม็ บี เค ได้แก่ บริษัท ท ีลสีซ่ิง จํากดั และบริษัท เอม็ บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จํากดั (ผู้เอาประกนั) 

- ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นรายการท่ีธนชาตประกนัภยัรับประกนัภยั ดงัน้ี 

 ประกนัภยัรถยนตข์องบริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั มีค่าเบ้ียประกนัภยัในปี 2555 จาํนวน 14,292.97 บาท 

 ประกนัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั เอม็ บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จาํกดั มีค่าเบ้ีย
ประกนัภยัในปี 2555 จาํนวน 5,371.40 บาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกนัภยั การรับประกนัภยัดงักล่าวมีเง่ือนไขความคุม้ครองและมีค่า
เบ้ียประกนัภยัอตัราเดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ รายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 
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2. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

รายละเอียดของคู่สัญญา 

บริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) กรรมการผู ้จ ัดการบริษัท ประกันชีวิต
นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
เป็นรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

นางจนัทรจรัส บุญคุณ 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

เป็นบริษทัลูกของธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) ท่ีถือหุน้ร้อยละ 100 

 

- ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

รายการใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคารธนชาต และบริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นรายการทางธุรกิจปกติ
ของธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นเงินกูย้มืจาํนวน 4,138 ลา้นบาท 

- ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืแก่บริษทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นรายการทางธุรกิจปกติของธนาคาร
ธนชาต โดยมีเง่ือนไขค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป รายการดงักล่าวจึงเป็นการทาํรายการท่ีมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการทาํรายการระหวา่งกนัและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยประกาศเป็นระเบียบให้พนกังานและ
ผูบ้ริหารยดึถือปฏิบติัครอบคลุมรายการระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โดยการพิจารณาการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะใชเ้กณฑ์เช่นเดียวกบัลูกคา้หรือคู่คา้ทัว่ไป และ
เป็นไปตามกระบวนการท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมตามความจาํเป็น เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และใน
การกาํหนดราคาในการทาํรายการระหวา่งกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้ใชร้าคา
ยติุธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ โดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บ
เป็นสาํคญั 

ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดย
ประกาศเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน และห้ามกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง เขา้
ร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการนั้น และการอนุมติัรายการตอ้งอยูภ่ายในอาํนาจการดาํเนินงาน
และวงเงินท่ีบริษทัฯ กาํหนด และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของทางการ 

ในการปฏิบติังานการใหสิ้นเช่ือหรือลงทุน การจ่ายเงิน การใหเ้ช่า/เช่าสังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์และการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์รายการระหวา่งกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตอ้งระมดัระวงัมิให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการกาํหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์างการ มาตรฐานการบญัชี และระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนด 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 10-14 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่มธนชาต หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการให้บริการงานสนบัสนุนระหวา่งบริษทัในกลุ่มตามนโยบายของกลุ่มธนชาต โดย
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทาํรายการระหวา่งกนั 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-1 

11.   ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ในระยะ 3 ปี ท่ี
ผา่นมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดงัน้ี 

  ปี    2553     ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31  ธนัวาคม 2553   อยา่งไม่มีเง่ือนไข 

  ปี     2554   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2554   อยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่ใหข้อ้สังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

  ปี     2555   ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2555  อยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-2 

ตารางสรุปงบการเงิน   
บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
                            (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์       

เงนิสด 15,181,402  16,005,678  15,298,105  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 71,978,183  63,232,094  85,105,455  
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 2,176,536  1,536,490  3,117,370  
เงนิลงทุนสุทธิ 150,648,783  152,511,228  145,376,125  
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,795,377  1,672,981  2,238,701  
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        
     เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 813,483,032 676,790,337  642,006,841  
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,072,443 979,725  955,544  

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 814,555,475 677,770,062  642,962,385  
     หกั: รายไดร้อตดับญัชี (58,152,765) (39,686,523) (32,360,381) 
     หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (24,542,763) (26,900,029) (27,494,509) 
     หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (348,390) (385,980) (464,255) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 731,511,557 610,797,530  582,643,240  

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 41,489 90,531  72,156  
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9,914,893 11,560,136  12,855,919  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,344,276 8,814,746  9,111,001  
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 4,294,348 4,709,482  4,805,332  
ค่าความนิยม 14,258,959 13,981,349  13,671,360  
ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,102,712 858,326  2,006,851  
ดอกเบีย้และเงนิปันผลค้างรับ 1,166,040 1,050,831  1,024,991  
สินทรัพย์จากการรับประกนัภัยต่อ 1,155,602 2,573,393  532,773  
สินทรัพย์อืน่สุทธิ 9,342,110 5,761,842  4,898,048  

รวมสินทรัพย์ 1,023,912,267 895,156,637  882,757,427  
 

 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-3 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

  

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

เงนิรับฝาก 693,421,291 435,864,954 532,382,410 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 87,776,950 60,151,091 40,545,086 

หนีสิ้นจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 4,989,214 2,130,716 3,126,945 

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 1,206,215 2,885,848 941,073 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 89,505,860 262,653,021 184,717,457 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 41,489 90,531 72,156 

ประมาณการหนีสิ้น 3,299,608 3,143,979 1,204,974 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 4,059,655 3,267,864 1,873,369 

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,872,487 850,724 4,053,940 

หนีสิ้นตามสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 39,632,420 36,154,060 29,773,671 

หนีสิ้นอืน่ 13,317,363 12,282,710 12,346,786 

รวมหนีสิ้น 940,122,552 819,475,498 811,037,867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-4 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 

  

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

ส่วนของเจ้าของ       
ทุนเรือนหุ้น    
ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้    
หุน้บุริมสิทธิ 13,306  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท    
 (2554 : หุน้บุริมสิทธิ 13,336 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 
 (2553 : หุน้บุริมสิทธิ 15,856 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 133 

 
133 159 

หุน้สามญั 1,277,816,397 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท      
 (2554 : หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)       
 (2553 : หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 12,778,164 

 
13,331,407 13,331,381 

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

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคนื 165,742                    -                      -   

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 2,125,600 1,563,281 1,696,490 

กาํไรสะสม       

      จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,277,830 1,202,176 1,120,420 

                         - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน                    -   387,501 387,501 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24,358,604 20,096,019 17,878,079 

      หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั                    -   (387,501) (387,501) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 42,771,718 38,258,661 36,092,174 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 41,017,997 37,422,478 35,627,386 

รวมส่วนของเจ้าของ 83,789,715 75,681,139 71,719,560 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,023,912,267 895,156,637 882,757,427 

 
 
 
 

                    
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-5 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                                 (หน่วย : พนับาท) 

                  

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กาํไรหรือขาดทุน    
รายไดด้อกเบ้ีย 49,998,744 44,257,936 35,027,354 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 25,764,451 19,943,007 11,998,531 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,234,293 24,314,929 23,028,823 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,720,103 5,025,814 4,796,794 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,489,786 1,306,283 1,279,201 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230,317 3,719,531 3,517,593 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 663,010 891,302 570,951 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 852,298 1,139,226 522,640 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 282,846 257,924 369,400 
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 1,059,137 47,083 663,574 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 16,060,354 12,853,156 11,185,218 
รายไดเ้งินปันผล 487,955 754,598 492,298 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,007,325 1,672,948  1,630,015 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 49,877,535 45,650,697 41,980,512 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 12,185,991 10,725,748 8,834,249 
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 37,691,544 34,924,949 33,146,263 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ    
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,709,428 10,849,565 8,576,307 
       ค่าตอบแทนกรรมการ 57,482 67,802 65,945 
       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,224,799 3,486,178 3,135,370 
       ค่าภาษีอากร 946,191 911,738 634,922 
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน   7,639,735 5,624,421 3,934,678 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 22,577,635 20,939,704 16,347,222 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  2,899,817 2,077,347 1,653,147 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 12,214,092 11,907,898 15,145,894 
ภาษีเงินได ้ (2,462,740) (3,135,765) (4,843,450) 
กาํไรสําหรับปี 9,751,352 8,772,133 10,302,444 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-6 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่    
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 962,408 (299,228) (1,128,934) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 45,426 324 (226,308) 
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 1,007,834 (298,904) (1,355,242) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 10,759,186 8,473,229 8,947,202 

    
การแบ่งปันกาํไร    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,481,536 5,002,433 5,638,853 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,269,816 3,769,700 4,663,591 
 9,751,352 8,772,133 10,302,444 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,043,855 4,869,224 4,174,218 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,715,331 3,604,005 4,772,984 
 10,759,186 8,473,229 8,947,202 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ    
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน    
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 4.29 3.91 4.41 
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,277,817 1,277,815 1,277,814 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด    
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 4.29 3.91 4.41 
   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,277,830 1,277,830 1,277,830 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-7 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

                               (หน่วย : พนับาท) 

  

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     
    กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้    12,214,092 11,907,898 
 รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   

          เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  (282,846) (257,924) 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  1,624,707 1,756,275  
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,899,817 2,077,347  
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 270,729                  96,318   
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (1,834) (59,872) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  71,177 (148,547) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,960) 89,835  
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย-รอตดับญัชี  - (30,356) 
ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 298,055 (145,040) 
กาํไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (277,610) (494,407) 
ขาดทุนจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี 81,329 4,552  
ขาดทุน (กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  14,163 (39,130) 
รายไดค้า้งรับอ่ืนเพ่ิมข้ึน (9,812) (123,780) 
  16,895,007 14,633,169 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (24,234,293) (24,314,929) 
รายไดเ้งินปันผล (487,955) (754,598) 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 46,758,730 40,317,956  
เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (16,673,292) (11,962,976) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (3,793,498) (3,935,905) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 18,464,699 13,982,717  
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (8,817,990) 23,198,723  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 859,366 2,279,923  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,878,783 (12,816,953) 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-8 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 
    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (ต่อ)   
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี (129,872,742) (21,858,774) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,784,818 4,776,633  
ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (1,244,386) 1,148,525  
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 1,417,791 (2,040,620)   
สินทรัพยอ่ื์น (3,632,538) (301,372) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
เงินรับฝาก 257,556,337 (96,517,456) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 27,643,242 9,891,914  
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,858,497 (996,228) 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (2,460,410) (924,746) 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,021,764 (3,203,216) 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 3,478,360  6,380,389   
หน้ีสินอ่ืน (355,550) 145,300  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 179,580,041 (76,855,241) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,381,025) 6,322,104  
         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 480,055  
         เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (16,313) 
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,366,511 4,554,576  
         เงินสดรับเงินปันผล 685,299 965,830  
         เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,030,544) (1,411,139) 
         เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 74,457 92,327  
        เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 2,714,698 10,987,440  

 
 
 

 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-9 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

                 (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     
        เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 554,884,940 1,046,133,464  
        เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (728,032,101) (969,088,201) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (7,319,421) (7,764,642) 
        เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (6,311) (41) 
        เงินปันผลจ่าย (1,530,798) (1,532,279) 
        เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,115,324) (1,172,927) 
       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (183,119,015) 66,575,374  

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (824,276) 707,573  

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

เงนิสด ณ วนัปลายปี  15,181,402 16,005,678  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-10

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด  

                          (หน่วย : พนับาท) 

  

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม  2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน   
    กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้    15,145,894 
 รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   

         เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  (369,400) 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  1,338,712  
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  1,653,147  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (5,883) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน  148,230  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนลดลง (15,669) 
ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย-รอตดับญัชี  (11,079) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,304,774  
เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรองประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 4,908,473  
กาํไรจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (27,351) 
กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (21,350) 
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (100,154) 
รายไดค้า้งรับอ่ืนเพ่ิมข้ึน (188,608) 
  23,759,736  
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (23,028,823) 
รายไดเ้งินปันผล (492,298) 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 31,084,477  
เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (8,859,324) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (5,274,631) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 17,189,137  
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 42,722,845  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (680,785) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,378,437  

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-11

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 
  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (ต่อ)  
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี 173,587  
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี (48,958,437) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 4,537,732  
ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (708,788) 
สินทรัพยอ่ื์น 3,202,713  

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)   
เงินรับฝาก (41,792,087) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (22,028,968) 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 120,125  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 245,789  
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 2,298,263  
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (80,294) 
หน้ีสินอ่ืน 1,732,703  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (38,648,028) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน   
         เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง  26,190,109  
         เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 212,766  
         เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (55,879,977) 
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 6,513,535  
         เงินสดรับเงินปันผล 757,478  
         เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (891,823) 
         เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 470,288  
        เงนิสดสุทธิใช้ไป ในกจิกรรมลงทุน (22,627,624) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ   
        เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 525,431,336  
        เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (462,821,144) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (5,196,113) 
        เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย     17,542,017  
        เงินปันผลจ่าย (1,499,612) 
        เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (603,001) 
        เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 72,853,483  

เงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 11,577,831  

เงนิสด ณ วนัต้นปี 3,720,274  

เงนิสด ณ วนัปลายปี 15,298,105  
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

                                               (หน่วย : ร้อยละ)       
                                         งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร         
(PROFITABILITY RATIO) 

   

     อตัรากาํไรขั้นตน้ 49.39 55.03 65.06 
     อตัรากาํไรสุทธิ 15.01 15.62 22.19 
     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (1) 13.60 13.66 16.46 
     อตัราดอกเบ้ียรับ (2) 6.09 5.82 5.63 
     อตัราดอกเบ้ียจ่าย (3) 3.25 2.67 1.94 
     ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 2.84 3.15 3.69 
     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.28 4.39 3.47 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
(EFFICIENCY  RATIO) 

   

     อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 2.59 2.78 3.16 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.04 1.00 1.41 
     อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.07 0.06 0.06 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL  RATIO)    
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)  11.22 10.83 11.31 
     อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มื  96.00 91.07 84.78 
     อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินฝาก  109.08 146.39 114.69 
     อตัราส่วนเงินฝากต่อหน้ีสินรวม 73.76 53.19 65.64 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)     
     อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม 3.24 4.22 4.50 
     อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม 0.26 0.23 0.19 
     อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายไดต่้อสินเช่ือรวม (4) 4.32 5.94 5.98 
     อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือรวม 0.14 0.15 0.16 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
     มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  33.47 29.94 28.24 
     กาํไรสุทธิต่อหุน้  4.29 3.91 4.41 

    

หมายเหตุ  :   (1) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = (กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบริษทัใหญ่ถวัเฉล่ีย) 
(2) อตัราดอกเบ้ียรับ = (รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ+รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน+รายไดด้อกเบ้ียจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน)/                   

(เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบ้ียเฉล่ีย) 
(3) อตัราดอกเบ้ียจ่าย = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย / (เงินฝากเฉล่ีย+เงินกูย้มืเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบ้ียเฉล่ีย+ 
      หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเฉล่ีย+ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืเฉล่ีย)                 
(4) อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
(5) รายการถวัเฉล่ียทั้งหมดคิดถวัเฉล่ีย 12 เดือน 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาวะเศรษฐกจิไทยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 

เศรษฐกจิไทยฟ้ืนตัวต่อเน่ือง แม้เผชิญปัญหารุมเร้าจากปัจจัยภายนอก 

ในปี 2555 เศรษฐกิจไทยเผชิญกบัภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการคลงัในสหรัฐอเมริกา 
(Fiscal Cliff) ปัญหาวิกฤตหน้ียุโรปท่ีรุนแรงมากข้ึน และปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปลายปี 2554 อย่างไรก็ดี 
เศรษฐกิจไทยในปี 2555 สามารถขยายตวัถึงร้อยละ 6.4* เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.1* ในปี 2554 โดยมีปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจหลกัมาจากการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐ การฟ้ืนตวัของภาคการผลิตหลงัอุทกภยั และการใชจ่้ายของ
ภาคครัวเรือน ซ่ึงไดปั้จจยัสนบัสนุนอยา่งมากจากโครงการคืนภาษีรถยนตใ์หม่คนัแรก กระตุน้การใชจ่้ายภาคครัวเรือน 

ภายใตค้วามกงัวลในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้ออยูใ่นกรอบเป้าหมายท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาํหนดไว ้(อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 3.0 ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน
อยูท่ี่ร้อยละ 2.1) ส่งผลให้ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดมี้มติปรับลดอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยูท่ี่ร้อยละ 2.75 เพ่ือรองรับความเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกและรักษาแรงส่งของอุป
สงคใ์นประเทศใหข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรับแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2556 นั้น คาดวา่ GDP จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4.5 - 5.5* โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก
การขยายตวัของอุปสงคใ์นประเทศและการฟ้ืนตวัท่ีดีข้ึนของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ซ่ึงส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็น 
ปัจจยัภายในประเทศ อนัไดแ้ก่ ผลกระทบจากการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า ซ่ึงส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเลก็ ปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน และปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศ ปัจจยัภายนอกประเทศ เช่น ความ
ผนัผวนของราคานํ้ามนัในตลาดโลก การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยโูรโซนซ่ึงคาดการณ์วา่จะยงัคงหดตวัอยู่
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ปัญหาสภาพคล่องท่ีมีอยูม่ากในระบบเศรษฐกิจโลก ซ่ึงทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน
ระหวา่งประเทศ อนัจะกระทบต่อค่าเงินและความสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออก ทั้งน้ี ธนาคารกลางในหลาย ๆ 
ประเทศมีแนวโนม้คงอตัราดอกเบ้ียนโยบายให้อยูใ่นระดบัตํ่าเพ่ือกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน 

ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์และการแข่งขัน 

สาํหรับปี 2555 นบัเป็นปีท่ีมีการแข่งขนัอยา่งร้อนแรงในธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพราะแต่ละธนาคารต่างตั้งเป้าท่ี
จะทาํส่วนแบ่งการตลาดให้มากท่ีสุดเพ่ือสร้างความสามารถในการทาํกาํไรให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยในปี 
2555 ระบบธนาคารพาณิชยมี์กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเป็น 173.9** พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 21.2** ซ่ึงมาจาก
การขยายตวัของสินเช่ือเป็นหลกั โดยสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยมี์การขยายตวัร้อยละ 13.7** เป็นผลมาจากภาค
ธุรกิจก่อสร้างท่ีไดผ้ลประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล และสินเช่ืออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจสินเช่ือ
รถยนต์ ซ่ึงได้รับประโยชน์จากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐ ส่วนในด้านของความเพียงพอของ
เงินกองทุนนั้น ระบบธนาคารพาณิชยมี์เงินกองทุนท่ีคงความแขง็แกร่งข้ึน โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
อยู่ท่ีร้อยละ 16.3** และเป็นเงินกองทุนชั้นท่ีหน่ึงท่ีร้อยละ 11.8** ซ่ึงเพียงพอต่อความสามารถในการรองรับเกณฑ ์
Basel III ท่ีจะมีการบงัคบัใชใ้นปี 2556 น้ี 
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ทั้งน้ี คาดการณ์วา่ธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นปี 2556 จะยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2555 สอดคลอ้งไปกบั GDP ท่ี
มีการคาดการณ์ไวว้า่จะขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4.5 - 5.5* ซ่ึงการขยายตวัของสินเช่ือนั้นจะไดรั้บแรงส่งจากภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการภายในประเทศ ในขณะท่ีการขยายตวัภาคการส่งออกคาดวา่จะชะลอตวัลง
จากค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนจากการไหลเขา้ของเงินทุนต่างประเทศ นอกจากน้ี เช่ือวา่ธนาคารพาณิชยเ์องจะมีการดาํเนิน
นโยบายการตั้งสํารองอยา่งระมดัระวงัมากข้ึนจากสินเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมาก โดยตอ้งจบัตาดูภาวะเศรษฐกิจโลกซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงผลของการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าท่ีกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนท่ีกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ โดยเฉพาะ
สินเช่ือบุคคลและสินเช่ือเช่าซ้ือ อยา่งไรก็ดี คาดวา่ปี 2556 กนง. จะมีการดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นปรน ซ่ึงจะ
เป็นตวัช่วยลดแรงกดดนัการไหลเขา้ของเงินทุนต่างประเทศท่ีมีลน้อยูใ่นตลาดโลก พร้อมทั้ง เป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจใน
ประเทศ ลดความผนัผวนของค่าเงินบาทไม่ให้กระทบการส่งออก ซ่ึงเป็นภาพท่ีเราจะเห็นในประเทศแถบอาเซียนท่ี
พ่ึงพาการส่งออกเป็นหลกัเช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แหล่งทีม่า: * ขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ประกาศเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 
 ** ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2556 
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

งบการเงนิรวมของบริษัทฯ ได้รวมผลการดาํเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ดงันี ้

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้โดยตรง 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้โดยออ้ม 

บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)”) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

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 ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 

บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ปี 2555 เป็นปีท่ีกลุ่มธนชาต ยงัคงเติบโตไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง โดยสินทรัพยร์วมเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไดรั้บ
ปัจจยัจากการขยายตวัของสินเช่ือทุกประเภท ทาํให้ ณ ส้ินปี 2555 สินทรัพยร์วมมีจาํนวน 1,023,912 ลา้นบาท และ
สินเช่ือขยายตวัถึงร้อยละ 18.56 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สําหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 แมว้่ากลุ่มธนชาตไดรั้บ
ผลกระทบจากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัลดลงจากการแข่งขนัดา้นเงินฝากของอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของสินเช่ือ แต่ยงัคงสามารถชดเชยผลกระทบดงักล่าวไดบ้างส่วนจากการขยายตวัของสินเช่ือ ซ่ึงไดรั้บผลดีจาก
นโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐสาํหรับรถยนตใ์หม่คนัแรก ส่งผลใหร้ายไดด้อกเบ้ียสุทธิใกลเ้คียงกบัปีก่อน 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-17

ส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียปรับเพ่ิมสูงข้ึนจากความร่วมมือกนัของทุกบริษทัภายใตก้ลุ่มธนชาต (Synergy) และการเพ่ิม
การขายขา้มผลิตภณัฑ ์(Cross-selling) สาํหรับค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามปริมาณธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน แต่
อย่างไรก็ตาม อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธินั้นสูงกว่าอตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายจากการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการควบคุมค่าใชจ่้ายพร้อมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ ดา้นอตัราส่วนหน้ี
สูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (Credit Cost) เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย และจาก
ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีกาํไรสําหรับปี 2555 ตามงบการเงินรวมจาํนวน 9,751 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ จาํนวน 5,482 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 480 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.60 จากปีก่อน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2555 2554 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 49,999 44,258 5,741 12.97 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 25,765 19,943 5,822 29.19 

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

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 3,720 510 13.71 

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

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

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,900) (2,077) (823) 39.62 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 12,214 11,908 306 2.57 

ภาษีเงินได ้ (2,463) (3,136) 673 (21.46) 

กาํไรสําหรับปี 9,751 8,772 979 11.16 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 5,482 5,002 480 9.60 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,269 3,770 499 13.24 

กาํไรต่อหุน้ (EPS) สาํหรับปี 2555 เท่ากบั 4.29 บาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบักาํไรต่อหุน้จาํนวน 3.91 บาท ในปีก่อน 
โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROAE) อยูท่ี่
ร้อยละ 1.04 และ 13.60 ตามลาํดบั 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2555 2554 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,348 1,899 449 23.64 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 491 86 405 470.93 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,503 4,319 184 4.26 

เงินใหสิ้นเช่ือ 21,502 20,942 560 2.67 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 21,155 17,012 4,143 24.35 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 49,999 44,258 5,741 12.97 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     

เงินรับฝาก 14,531 8,969 5,562 62.01 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,561 1,127 434 38.51 

เงินนาํส่งกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน
และสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

 
2,995 

 
1,955 

 
1,040 

 
53.20 

ตราสารหน้ีท่ีออก 6,664 7,889 (1,225) (15.53) 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 14 3 11 366.67 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 25,765 19,943 5,822 29.19 

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

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 24,234 ลา้นบาท ลดลง 81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
0.33 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Spread) อยูท่ี่ร้อยละ 2.46 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 2.76 
โดยรายไดด้อกเบ้ีย มีจาํนวน 49,999 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,741 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.97 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการขยายตวัของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินเช่ือเช่าซ้ือที่เติบโตถึงร้อยละ 38.57 สําหรับ
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียในปี 2555 มีจาํนวน 25,765 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,822 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.19 จากปีก่อน โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากปริมาณเงินรับฝากเพ่ิมข้ึน การออกหุ้นกูข้องบริษทัในกลุ่มธนชาต ประกอบกบัการตั้งค่าใชจ่้ายเพิ่ม
จากเงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
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ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 
สําหรับปี 

2555 2554 

อตัราผลตอบแทน (Yield) (1) 5.72 5.44 

ตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) (2) 3.26 2.68 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 2.46 2.76 

หมายเหตุ (1) อตัราผลตอบแทน = รายไดด้อกเบ้ีย/(รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + เงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย + เงินให ้
     สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเฉล่ีย) 

 (2) ตน้ทุนทางการเงิน = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย/(เงินรับฝากเฉล่ีย + รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + ตราสาร 

     หน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืเฉล่ีย) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Spread) ในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 2.46 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 2.76 สาเหตุหลกั
มาจากตน้ทุนทางการเงินท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากการแข่งขนัดา้นเงินฝากเพ่ือรองรับการเติบโตของสินเช่ือ การออกหุ้นกู้
ของบริษทัภายในกลุ่มธนชาตในระหวา่งปี 2555 เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคตและเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการดาํรงเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III รวมถึงการตั้งค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากเงินนาํส่งกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

 
รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการ
ขายและทรัพย์สินอ่ืน รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ รายไดเ้งินปันผล และรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  
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ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย จาํนวน 13,458 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,848 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
26.84 จากปีก่อน สาํหรับอตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 64 ต่อร้อยละ 36 
และในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 

 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2555 2554 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

- การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 331 271 60 22.14 

- ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ 

1,216 1,168 48 4.11 

- ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 1,084 911 173 18.99 

- ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 763 584 179 30.65 

- บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 710 746 (36) (4.83) 

- ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 334 224 110 49.11 

- อ่ืน ๆ 1,282 1,122 160 14.26 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,720 5,026 694 13.81 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1,490) (1,306) (184) 14.09 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 3,720 510 13.71 

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจาํนวน 4,230 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 510 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.71 เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากฐานลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและธุรกรรมของกลุ่มธนชาตท่ี
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หลากหลายมากยิง่ข้ึน โดยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ จาํนวน 5,720 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 694 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
13.81 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการมีจาํนวน 1,490 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 184 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.09 

 รายได้จากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการดําเนินงานอืน่ ๆ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2555 2554 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 663 891 (228) (25.59) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 852 1,139 (287) (25.20) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 283 258 25 9.69 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 1,059 47 1,012 2,153.19 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสุทธิ 3,874 2,127 1,747 82.13 

รายไดเ้งินปันผล 488 755 (267) (35.36) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,009 1,673 336 20.08 

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

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ จาํนวน 9,228 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จาํนวน 2,338 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.93 โดยมีสาเหตุสาํคญัมาจากการเติบโตของบริษทัยอ่ยทุกบริษทัภายในกลุ่มธน
ชาต โดยรายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกันชีวิตสุทธิเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,747 ลา้นบาท หรือร้อยละ 82.13 จากเบ้ีย
ประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของสินเช่ือเช่าซ้ือ กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน
จาํนวน 1,059 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,012 ลา้นบาท จากการบริหารจัดการทรัพยสิ์นรอการขายภายในกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี และรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัของธุรกิจต่าง ๆ ภายใตก้ลุ่มธนชาต 
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2555 2554 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,709 10,849 (140) (1.29) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 57 68 (11) (16.18) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,225 3,486 (261) (7.49) 

ค่าภาษีอากร 946 912 34 3.73 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,641 5,625 2,016 35.84 

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

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ จาํนวน 22,578 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนจาํนวน 1,638 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.82 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีมาจากค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายซ่ึง
แปรผนัตามปริมาณธุรกิจเป็นหลกั ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและ
อุปกรณ์ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีปรับตวัลดลง ถึงแมว้่าในปี 2555 จะมีการพฒันาและปรับโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งกระบวนการทาํงาน และการให้บริการเพ่ือรองรับการแข่งขนัและการเจริญเติบโตในอนาคต โดย
อตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 59.90 ลดลงจากปีก่อนท่ี
ร้อยละ 59.96 
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หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  
สําหรับปี  เปลีย่นแปลง 

2555 2554 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,881 2,133 748 35.07 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (โอนกลบั) 15 (35) 50 142.86 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตราสารหน้ี (โอนกลบั) 4 (21) 25 119.05 

รวมหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  2,900 2,077 823 39.62 

อตัราส่วนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีต่อสินเช่ือรวม (Credit Cost) (ร้อยละ) 

 
0.36 

 
0.31 

 
 

16.13 

ในปี 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า จาํนวน 2,900 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 823 ลา้นบาท หรือร้อยละ 39.62 จากปีก่อน เน่ืองจากในช่วงตน้ปีกลุ่มธนชาตไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัเม่ือ
ปลายปีก่อนประกอบกบัการขยายตวัของสินเช่ือเป็นอยา่งมากในปีน้ี แต่จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับเปล่ียนวิธีการตั้งสํารองลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือของธนาคารธนชาตมาเป็นการตั้ง
สาํรองแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2555 ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม โดยอตัราส่วนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีต่อสินเช่ือรวมอยูท่ี่
ร้อยละ 0.36 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.31 เม่ือปีก่อน 
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ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนชาตมีจาํนวน 1,023,912 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 128,755 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 14.38 จากส้ินปี 2554 สาเหตุหลกัเกิดจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.54 ซ่ึง
ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 71,978 7.03 63,232 7.06 13.83 

เงินลงทุนสุทธิ 150,649 14.71 152,511 17.04   (1.22) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 1,795 0.18 1,673 0.19 7.29 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 756,403 73.87 638,084 71.28 18.54 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า 
 จากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 
(24,891) 

 
(2.43) 

 
(27,286) 

 
(3.05) 

 
(8.78) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจสุทธิ 2,960 0.29 3,498 0.39 (15.38) 

ค่าความนิยม 14,259 1.39 13,981 1.56 1.99 

สินทรัพยอ่ื์น 50,759 4.96 49,464 5.53 2.62 

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

เงินรับฝาก 693,421 67.73 435,865 48.69 59.09 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 87,777 8.57 60,151 6.72 45.93 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 89,506 8.74 262,653 29.34 (65.92) 

หน้ีสินอ่ืน 69,418 6.78 60,807 6.80 14.16 

หนีสิ้นรวม 940,122 91.82 819,476 91.55 14.72 

ส่วนของบริษทัใหญ่ 42,772 4.18 38,259 4.27 11.80 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 41,018 4.00 37,422 4.18 9.61 

ส่วนของเจ้าของรวม 83,790 8.18 75,681 8.45 10.71 

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

โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์สาํคญั ดงัน้ี 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํนวน 71,978 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากส้ินปีก่อน 8,746 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.83 โดยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน 
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เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนทั้งส้ิน จาํนวน 152,444 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 
2554 จาํนวน 1,740 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.13 ประกอบดว้ย ตราสารหน้ี จาํนวน 137,694 ลา้นบาท ตราสารทุน จาํนวน 
12,955 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 1,795 ลา้นบาท 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจําแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

ตราสารหนี ้ 137,694 90.32 139,350 90.38 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ       

 เพ่ือคา้ 6,040 3.96 10,855 7.04 

 เผือ่ขาย 55,434 36.36 41,103 26.66 

 ถือจนครบกาํหนด 23,388 15.34 28,575 18.53 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน       

 เพ่ือคา้ 5,730 3.76 4,758 3.09 

 เผือ่ขาย 30,718 20.15 18,553 12.03 

 ถือจนครบกาํหนด 2,731 1.79 6,592 4.28 

 เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 1,279 0.84 1,352 0.88 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ       

 เพ่ือคา้ 628 0.41 637 0.41 

 เผือ่ขาย 11,746 7.71 25,425 16.49 

 ถือจนครบกาํหนด - - 1,500 0.97 

ตราสารทุน 12,955 8.50 13,161 8.54 

 เพ่ือคา้ 16 0.01 45 0.03 

 เผือ่ขาย 8,235 5.40 8,553 5.55 

 เงินลงทุนทัว่ไป 4,704 3.09 4,563 2.96 

รวมเงินลงทุน-สุทธิ 150,649 98.82 152,511 98.92 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,795 1.18 1,673 1.08 

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 152,444 100.00 154,184 100.00 
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เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี มีจาํนวน 755,330 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 118,226 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.56 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยระหวา่งปี 2555 
น้ีกลุ่มธนชาตไดมี้การแกไ้ขหน้ีและปิดบญัชีลกูหน้ีรายใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากไม่รวมการแกไ้ขหน้ีดงักล่าว 
เงินให้สินเช่ือจะมีการขยายตวัถึงร้อยละ 19.81 โดยสัดส่วนการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจ
ขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 68 ต่อร้อยละ 32 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี จาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
31 ธันวาคม 

2555 
ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
2554 

ร้อยละ 

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 16,655 2.20 10,848 1.70 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 89,126 11.80 82,335 12.92 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 51,573 6.83 48,275 7.58 

4. สาธารณูปโภคและบริการ 63,472 8.40 58,660 9.20 

5. การบริโภคส่วนบุคคล         

5.1 เพ่ือเช่าซ้ือ 396,985 52.55 286,490 44.96 

5.2 เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 82,742 10.95 73,809 11.58 

5.3 เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,613 0.35 2,236 0.35 

5.4 อ่ืน ๆ 31,302 4.14 54,271 8.52 

6. อ่ืนๆ 20,980 2.78 20,340 3.19 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 755,448 100.00 637,264 100.00 

หกั กาํไรส่วนของเงินตน้จากการโอนขายระหวา่งกนั (118)   (160)   

รวม 755,330 100.00 637,104 100.00 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-28

 
 
เงนิให้สินเช่ือจัดช้ัน 

เงนิให้สินเช่ือจัดช้ันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น 
และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทีบ่ันทกึตามบัญชี 

31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 

ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 671,689 91.52 542,595 87.18 4,885 20.69 4,049 15.69 

ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 28,575 3.89 40,463 6.50 1,475 6.25 721 2.80 

ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 5,312 0.73 7,151 1.15 3,559 15.07 3,897 15.10 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย 4,543 0.62 11,775 1.89 2,394 10.14 7,509 29.10 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 23,781 3.24 20,405 3.28 10,801 45.74 9,209 35.69 

รวม 733,900 100.00 622,389 100.00 23,114 97.89 25,385 98.38 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ี 
 อาจเรียกเกบ็ไม่ได ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
499 

 
2.11 

 
417 

 
1.62 

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

หมายเหตุ เฉพาะบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ธปท. และหลงัหกัรายการระหวา่งกนั 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 11-29

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) ซ่ึงสามารถสรุปลกูหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

จํานวนมูลหนี ้ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทีต่ั้งไว้ 

2555 2554 2555 2554 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 2,440 1,930 - - 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 5 3 4 2 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 168 303 168 303 

รวม 2,613 2,236 172 305 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงนิของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

บริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ี
ครบกาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  19,254 12,846 

เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 249 363 

มากกวา่ 1 ปี 64 66 

ลกูหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 233 205 

รวม 19,800 13,480 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 757 792 

สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non – Performing Loans : NPLs) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) 34,307 40,188 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net) 16,834 18,633 

อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม (NPL-gross) (ร้อยละ) 4.32 5.94 

อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรองต่อสินเช่ือรวม (NPL-net) (ร้อยละ) 2.17 2.84 

อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ร้อยละ) 73.19 68.38 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 34,307 ลา้นบาท ลดลง 5,881 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
14.63 จากส้ินปีก่อน เกิดจากความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองในการบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทับริหารสินทรัพย์
ภายใตก้ลุ่มธนชาต โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (TS AMC) 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 25,110 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 
2,369 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.62 เม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกคา้บุคคลและลูกคา้
ธุรกิจ จาํนวน 24,542 ลา้นบาท ลูกค้าสถาบันการเงินจาํนวน 219 ลา้นบาท และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีจาํนวน 348 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวน 25,110 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 124.12 ของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ตามเกณฑข์อง ธปท. โดยมีอตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 73.19 

 
การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนลูกหน้ีทั้งหมด 1,726,143 ราย เป็นลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 55,118 ราย มีจาํนวนหน้ีคงคา้ง 34,390 ลา้นบาท และจาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิจากหลกัประกนั 19,787 ลา้น
บาท และในระหว่างปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหากบัลูกหน้ีทั้งส้ินจาํนวน 
15,305 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวนประมาณ 17,828 ลา้นบาท 

ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุน จาํนวน 10,678 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 763 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.15 ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

รายจ่ายลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 1,031 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 
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สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวน 15,181 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดม้า
จากกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานท่ี
สําคญั ไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เพ่ิมข้ึน 8,818 ลา้นบาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
ลดลง 3,879 ลา้นบาท สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ลดลง 859 ลา้นบาท เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเพ่ิมข้ึน 129,873 ลา้นบาท 
ทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 7,785 ลา้นบาท เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน 257,556 ลา้นบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(หน้ีสิน) เพ่ิมข้ึน 27,643 ลา้นบาท หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเพ่ิมข้ึน 2,858 ลา้นบาท หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ลดลง 2,460 
ลา้นบาท เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 2,022 ลา้นบาท และหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 
3,478 ลา้นบาท 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 2,715 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 
1,381 ลา้นบาท เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,367 ลา้นบาท เงินสดรับเงินปันผล 685 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 74 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,031 ลา้นบาท 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 183,119 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออก
และเงินกูย้ืม 554,885 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 728,032 ลา้นบาท เงินสดจ่าย
ดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 7,319 ลา้นบาท เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลดทุน/คืน
ทุนของบริษทัยอ่ย 6 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 2,646 ลา้นบาท 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

โครงสร้างเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของโดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสินรวม 940,122 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ จาํนวน 
83,790 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 91.82 และร้อยละ 8.18 ของแหล่งเงินทุนรวมตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของเจา้ของเท่ากบั 11.22 เท่า หรือมีหน้ีสิน 11.22 เท่าของทุนดาํเนินการ โดยองคป์ระกอบของแหล่งเงินทุนดา้น
หน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.76 ของแหล่งเงินทุนดา้นหน้ีสิน สําหรับรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม และหน้ีสินอ่ืน มีสัดส่วนร้อยละ 9.34 ร้อยละ 9.52 และร้อยละ 
7.38 ตามลาํดบั 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 940,122 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 120,646 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 14.72 จากส้ินปี 2554 โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสิ้นรวม 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

เงินรับฝาก  693,421 73.76 435,865 53.19 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 87,777 9.34  60,151 7.34 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  89,506 9.52 262,653 32.05 

หน้ีสินอ่ืน ๆ 69,418 7.38 60,807 7.42 

รวมหนีสิ้น 940,122 100.00 819,476 100.00 

สัดส่วนเงนิรับฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิรับฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยมื 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ ร้อยละ 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 8,504 1.09 7,117 1.02 19.49 

ออมทรัพย ์ 239,104 30.54 169,051 24.20 41.44 

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา      

ไม่ถึง 6 เดือน 115,133 14.70 52,172 7.47 120.68 

6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 202,747 25.90 133,546 19.12 51.82 

1 ปีข้ึนไป 127,931 16.34 73,916 10.58 73.08 

อ่ืน ๆ 2 0.00 63 0.01 (96.83) 

รวมเงินรับฝาก 693,421 88.57 435,865 62.40 59.09 

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

รวมเงินรับฝากและตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 782,927 100.00 698,518 100.00 12.08 

 
 เงินรับฝาก มีจาํนวน 693,421 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 257,556 ลา้นบาท หรือร้อยละ 59.09 จากส้ินปีก่อน โดย

สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากรวม ตราสารหน้ีท่ี
ออกและเงินกูย้ืมเท่ากบัร้อยละ 31.63 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.22 เม่ือปีก่อน  เน่ืองจากในระหว่างปี ธนาคารธนชาต 
(บริษทัยอ่ย) มีการนาํเสนอผลิตภณัฑเ์งินฝากออมทรัพยห์ลายประเภทท่ีตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืมีจาํนวน 89,506 ลา้นบาท ลดลง 173,147 ลา้นบาท หรือร้อยละ 65.92 โดย
ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 3,000 ลา้นบาท ธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย) มีการออกหุน้
กูด้อ้ยสิทธิจาํนวน 12,516 ลา้นบาท หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 2,072 ลา้นบาท และหุ้นกูร้ะยะสั้นจาํนวน  13,235 ลา้น
บาท รวมทั้ง บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง (บริษทัยอ่ย) มีการออกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 9,000 ลา้นบาท 
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 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  มีจาํนวน 87,777 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 27,626 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 45.93 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของรวมมีจาํนวน 83,790 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,109 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.71 จากส้ินปี 2554 โดย
แบ่งเป็น 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ จาํนวน 42,772 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4,513 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.80 ส่วน
ใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยในปี 2555 จาํนวน 5,482 ลา้นบาท 
รวมทั้งเงินปันผลจ่ายจาํนวน 894 ลา้นบาทท่ีจ่ายสําหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2554 และเงินปันผลจ่าย
จาํนวน 639 ลา้นบาทท่ีจ่ายสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2555 

 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 41,018 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,596 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.61 มี
สาเหตุหลกัมาจากผลการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 
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สัดส่วนการถือหุน้และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กาํไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธันวาคม 

2555 2554 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)    

งบการเงินรวม  8,221 7,671 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 6,804 6,668 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 458 293 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 38.22 141 89 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 50.96 616 436 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 50.96 1,715 770 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 50.96 1,718 93 

บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 33.22 489 205 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 460 446 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 280 120 
หมายเหตุ * ธนาคารธนชาตถือหุน้ในบริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 65.18 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2555 ปี 2554 
เปลีย่นแปลงจากปี 2554 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ(1) 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ(2) 

49,653 
25,535 
24,118 

4,212 
7,649 

22,341 

44,052 
19,636 
24,416 

3,711 
5,754 

20,747 

5,601 
5,899 
(298) 

501 
1,895 
1,594 

12.71 
30.04 
(1.22) 
13.50 
32.93 

7.68 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 13,638 13,134 504 3.84 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,980 2,504 476 19.01 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 10,658 10,630 28 0.26 

ภาษีเงินได ้ 2,223 2,948 (725) (24.59) 

กาํไรสุทธิ 

 ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

8,435 

8,221 

214 

7,682 

7,671 

11 

753 

550 

203 

9.80 

7.17 

1,845.45 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 

1.49 
5,513.66 

1.39 
5,513.66 

  

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการดาํเนินงานหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
 (2) ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิรวม 8,435 ลา้นบาท สําหรับปี 2555 โดยกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
ธนาคารธนชาตมีจาํนวน 8,221 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 550 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.17 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยปัจจยั
สาํคญั ไดแ้ก่ 

 การขยายตัวของสินเช่ือร้อยละ 18.71 จากส้ินปี 2554 โดยเฉพาะสินเช่ือจากธุรกิจเช่าซ้ือมีการขยายตวัถึง
ร้อยละ 38.89 จากส้ินปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐ และการชะลอ
ตวัการผลิตรถยนตใ์นช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2554 อนัเป็นผลมาจากวิกฤตอุทกภยั ประกอบกบัการปรับกระบวนการ
พิจารณาเครดิต และโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ให้บริการเพ่ือรองรับนโยบายดงักล่าวจากภาครัฐ และปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน และยงัคงสามารถรักษาความเป็นผูน้าํ
ในตลาดสินเช่ือเช่าซ้ือ โดยมียอดคงคา้งทั้งส้ิน จาํนวน 396,519 ลา้นบาท สาํหรับสัดส่วนการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถใหม่ต่อ
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ปริมาณการจาํหน่ายรถใหม่ (Penetration Rate) ในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 19.0 แต่อยา่งไรก็ดี สินเช่ือเช่าซ้ือรถมือสอง
และสินเช่ือรถแลกเงินกมี็อตัราการขยายตวัท่ีสูงเช่นกนั 

 ด้านเงินฝากรวมเงินกู้ยมืเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.48 จากส้ินปี 2554 เงินฝากรวมเพ่ิมข้ึน 262,332 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 60.16 โดยเป็นผลจากการปรับโครงสร้างการระดมเงินผ่านผลิตภณัฑ์เงินฝาก ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย ์
Ultra Saving เงินฝากประจาํระยะสั้น เงินฝากประจาํอตัราดอกเบ้ียพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน โดยใน
ระหวา่งปีไดมี้การปรับกลยุทธ์ในการออกผลิตภณัฑ์และอตัราดอกเบ้ียให้เหมาะสมกบัการปรับเพ่ิมของอตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย รวมทั้งภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ ทาํให้สามารถระดมเงินฝากผา่นกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั
ยงัคงรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่มลกูคา้ High Networth 

 ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Interest Spread) อยูท่ี่ร้อยละ 2.48 ลดลงจากส้ินปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 2.92 โดยมี
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Yield on Earning Assets) เพ่ิมข้ึนตามการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดเป็นร้อยละ 5.81 จากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 5.55 ขณะท่ีตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) เพ่ิมข้ึนเช่นกนั เป็นร้อย
ละ 3.33 จากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 2.63 ซ่ึงเป็นผลจากทั้งการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียตลาด และภาวะการแข่งขนัดา้นเงิน
ฝากเพ่ือการบริหารสภาพคล่องรองรับการขยายตวัของสินเช่ือ 

 การบริหารจัดการสินเช่ือด้อยคุณภาพ ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 0.40 ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่น
มา เน่ืองจากการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และการเปล่ียนวิธีการกนัสาํรองของลูกหน้ีตามสัญญา เช่าซ้ือเป็น
การกนัสาํรองแบบกลุ่มสินเช่ือ (Collective Approach) ในไตรมาส 1 ของปี สาํหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของธนาคาร
ธนชาตและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจาํนวน 32,501 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีท่ีผ่านมาจาํนวน 37,677 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากความสามารถในการแกไ้ขหน้ีของบริษทั บริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (บบส. ทีเอส) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต ส่งผลใหอ้ตัราส่วนสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) ลดลง
จากร้อยละ 5.58 ณ ส้ินปี 2554 มาอยูท่ี่ร้อยละ 4.10 ณ ส้ินปี 2555 

 การขยายตัวจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จากรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายได้
ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลกัทรัพย ์และกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย โดยอตัราส่วนรายไดท่ี้
มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Non-interest Income Ratio) ในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 32.97 เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 27.93 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาอตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Non-interest 
Income to Average Asset) เพ่ือลดผลกระทบปัจจยัส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย อตัราส่วนดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.09 มา
อยูท่ี่ร้อยละ 1.28 

 การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ภายใตน้โยบายการควบคุมค่าใชจ่้าย ส่งผลใหค้่าใชจ่้าย
ท่ีไม่แปรผนัตามปริมาณธุรกิจลดลง ขณะท่ีค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนัตามปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน โดยอตัราส่วนตน้ทุนจากการ
ดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 62.10 เทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ี
ร้อยละ 61.24 ซ่ึงอัตราส่วนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย และหากพิจารณา
อตัราส่วนตน้ทุนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Operating Expense to Average Asset ) เท่ากบั 2.41 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2555 เป็น
จาํนวน 2,223 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีร้อยละ 20.86 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 27.73 

 ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้ งส้ิน 101,417 ล้านบาท แบ่งเป็น 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จํานวน 61,546 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จํานวน 39,871 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วน
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เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบั ร้อยละ 13.99 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาท่ีร้อยละ 13.72 โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากการ
ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิจาํนวน 12,516 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพ่ือวางแผนรองรับการดาํรงเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III 
รวมทั้งผลกาํไรจากการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารธนชาตมี
การขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.14 จากการขยายตวัของสินเช่ือเป็นสาํคญั 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ในปี 2555 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย มีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 24,118 ลา้นบาท ลดลง 298 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 1.23 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกดดนัทางตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) โดยมีรายได้
ดอกเบ้ียจาํนวน 49,653 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,601 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.71 ขณะท่ีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจาํนวน 25,535 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,899 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.04 ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Spread) ในปี 2555 อยูท่ี่
ร้อยละ 2.48 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 2.92 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย ประกอบดว้ย รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนั
ชีวิตสุทธิ และรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ มีจาํนวน 11,861 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2,396 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
25.32 รายละเอียดดงัน้ี 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจาํนวน 4,212 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 501 
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.50 จากฐานลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลายข้ึน โดยมีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการจํานวน 5,700 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 690 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.77 ในขณะท่ีค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการมีจาํนวน 1,488 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 189 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.58 

 รายได้จากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ได้แก่ กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย รายไดจ้าก
เงินปันผล รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตและรายไดอ่ื้น โดยใน
ปี 2555 มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (สุทธิดว้ยค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต) จาํนวน 7,649 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจาํนวน 1,895 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.93 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของรายไดสุ้ทธิจากการรับ
ประกนัภยั/ประกนัชีวิตจาํนวน 1,747 ลา้นบาท ขณะท่ีรายไดเ้งินปันผลและกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจาํนวน 260 
ลา้นบาท และ 264 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ จาํนวน 22,341 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,594 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 7.68 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุน
จากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วมท่ีหกัค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (Cost to Income Ratio) ใน ปี 2555 
อยู่ท่ีร้อยละ 62.10 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 61.24 ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของส่วนต่างอตัรา
ดอกเบ้ีย 
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ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ในปี 2555 ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 
2,980 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 476 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาอตัราส่วนค่าใชจ่้ายหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม (Provision to Total Loan) 
อยูท่ี่ร้อยละ 0.40 ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีสาํรองต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพร้อยละ 74.21 และสํารองต่อสํารองตาม
เกณฑข์อง ธปท. ท่ีร้อยละ 123.93 

ฐานะการเงนิของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
เปลีย่นแปลงจากปี 2554 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์     

เงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
เงินลงทุน-สุทธิ 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 
ทรัพยสิ์นรอการขาย-สุทธิ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
ค่าความนิยม 
สินทรัพยอ่ื์น 

15,181 
71,963 

146,106 
731,010 

6,461 
8,292 

15,750 
21,325 

16,006 
63,201 

148,345 
609,903 

6,762 
8,759 

15,750 
17,334 

(825) 
8,762 

(2,239) 
121,107 

(301) 
(467) 

0 
3,991 

(5.15) 
13.86 
(1.51) 
19.86 
(4.45) 
(5.33) 

0.00 
23.02 

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

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 1,016,088 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  
ส้ินปี 2554 จาํนวน 130,028 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.67 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จาํนวน 121,107 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.86 โดยสัดส่วนสินเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม อยูท่ี่ร้อยละ 67 ต่อร้อยละ 33 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
เปลีย่นแปลงจากปี 2554 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

เงินฝาก 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
หน้ีสินอ่ืน 

698,372 
87,777 

4,989 
78,149 

2,976 
39,632 
21,196 

436,040 
60,151 

2,131 
254,297 

2,824 
36,154 
18,930 

262,332 
27,626 

2,858 
(176,148) 

152 
3,478 
2,266 

60.16 
45.93 

134.12 
(69.27) 

5.38 
9.62 

11.97 

รวมหนีสิ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

933,091 

82,163 

810,527 

74,848 

122,564 

7,315 

15.12 

9.77 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 834 685 149 21.75 

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

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 933,091 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก   
ส้ินปี 2554 จาํนวน 122,564 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.12 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 เงินฝากจาํนวน 698,372 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 262,332 ลา้นบาท หรือร้อยละ 60.16 จากส้ินปี 2554 ส่วนใหญ่
เป็นการเพ่ิมข้ึนจากเงินฝากประจาํ ขณะท่ีตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมลดลงจาํนวน 176,148 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
69.27 จากส้ินปี 2554 ทั้งน้ี เป็นผลจากการปรับโครงสร้างการระดมเงินผา่นผลิตภณัฑเ์งินฝาก ไม่วา่จะเป็นเงินฝากออม
ทรัพย ์Ultra Saving เงินฝากประจาํระยะสั้น เงินฝากประจาํอตัราดอกเบ้ียพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน 
หุ้นกูร้ะยะสั้ น และหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย (ในระหว่างปีไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิเป็นจาํนวน 
12,516 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.70 อาย ุ10 ปี) ทาํให้สามารถระดมเงินฝากผา่นกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเพิ่มข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัยงัคงรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้ High Networth ทั้งน้ี เงินฝากรวมเงินกูย้ืมไดรั้บผลจากการลด
สัดส่วนการระดมเงินผา่นผลิตภณัฑต์ัว๋แลกเงิน โดยตัว๋แลกเงินมีจาํนวน 4,930 ลา้นบาท ลดลงจากจาํนวน 218,056 ลา้น
บาท ณ ส้ินปีท่ีผา่นมา 

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 87,777 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 27,626 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
45.93 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจาํนวน 82,163 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจาํนวน 7,315 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.77 จากส้ินปี 2554 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2555 
ขณะท่ีไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,930 ลา้น
บาท 
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การดาํรงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้ งส้ิน 101,417 ลา้นบาท แบ่งออกไดเ้ป็น 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จาํนวน 61,546 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 39,871 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.99 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 ท่ีร้อยละ 13.72 โดยแบ่งเป็น เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ร้อยละ 8.49 ลดลงจากส้ินปี 2554 ท่ีร้อยละ 9.28 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.44 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 5.50 
ในปี 2555 โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากการออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิจาํนวน 12,516 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพ่ือวางแผนรองรับการดาํรง
เงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ์ Basel III รวมทั้งผลกาํไรจากการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 อีกทั้ง
สินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารธนชาตมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.14 จากการขยายตวัของสินเช่ือเป็นสาํคญั 

อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยงัคงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง คือ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงดงัน้ี 

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
เงินกองทุนทั้งหมด 

61,546 
101,417 

8.49 
13.99 

61,638 
91,093 

9.28 
13.72 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัผา่น บล. ธนชาต ในปี 2555 จาํนวน 2,711 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2,267 ลา้น
บาท และมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.82 โดยมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์แบ่งเป็นลูกคา้รายยอ่ยร้อยละ 66.36 ลูกคา้
สถาบนั ร้อยละ 13.68 และลกูคา้ต่างประเทศร้อยละ 19.96 

กาํไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 458 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 165 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 56.14 โดยรายไดร้วมเท่ากบั 1,645 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.37 ประกอบดว้ย รายไดค้่านายหนา้จาํนวน 1,222 
ลา้นบาท ค่าธรรมเนียมและบริการจาํนวน 152 ลา้นบาท ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 138 ลา้นบาท 
สําหรับตน้ทุนทางการเงิน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 1,075 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนักบัปีก่อน สอดคลอ้งกบัปริมาณธุรกิจและรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีอตัราการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 60.70 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑข์ั้นตํ่าท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้คือ ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.00 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

ณ ส้ินปี 2555 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวม (Asset under Management) จาํนวน 119,691 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 จาํนวน 24,998 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.40 สําหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหาร
แบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวมร้อยละ 83.62 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพร้อยละ 8.29 และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 8.09 

ส่วนผลการดาํเนินงานของปี 2555 บลจ. ธนชาต มีกาํไรสุทธิจาํนวน 141 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 52 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 58.43 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ธนชาตประกนัภยั มีกาํไรสุทธิสําหรับปี 2555 จาํนวน 616 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 180 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 41.28 โดยปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัรับท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ช่องทาง และเนน้
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถก่อผลกาํไรให้กับบริษัท รวมทั้ งการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 1,715 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกนักบัปีก่อนจาํนวน 945 ลา้นบาท หรือร้อยละ 122.81 โดยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐาน
ลูกคา้มาจากผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเช่าซ้ือจาํนวน 1,151 ลา้นบาท หรือร้อยละ 66.16 และจากผลิตภณัฑส์ามญัจาํนวน 1,887 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 43.79 มีผลทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับสุทธิเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 2,863 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 40.49 และค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 2,636 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 40.71 ทาํให้กาํไรจากการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนักบัปีก่อนจาํนวน 227 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.03 
ส่วนรายไดจ้ากการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 874 ลา้นบาท หรือร้อยละ 99.67 เน่ืองจากบริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงิน
ลงทุน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จํากดั 

บบส. ทีเอส ไดเ้ร่งดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามนโยบายและแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีสินทรัพยจ์าํนวน 10,070 ลา้นบาท สําหรับผลประกอบการในปี 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิ
จาํนวน 1,718 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 1,624 ลา้นบาท เป็นผลจากการเร่งบริหารจดัการหน้ี 
และการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 2,501 ลา้นบาท 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 192 ลา้นบาท ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานจาํนวน 177 ลา้นบาท 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ณ ส้ินปี 2555 ราชธานีลิสซ่ิง มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 19,209 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 จาํนวน 6,855 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 55.49 จากการขยายตวัของลกูหน้ีเช่าซ้ือโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอยา่งต่อเน่ือง โดยมีสินเช่ือเช่าซ้ือ
จาํนวน 18,659 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6,607 ลา้นบาท หรือร้อยละ 54.82 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97.13 ของสินทรัพย์
รวม ในขณะท่ีหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจาํนวน 16,705 ลา้นบาท และ 2,504 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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กาํไรสุทธิสําหรับปี 2555 มีจาํนวน 489 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 284 ลา้นบาท หรือร้อยละ 138.86 
โดยบริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 1,583 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 462 ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.24 ซ่ึงมาจากการขยายฐาน
สินเช่ือเช่าซ้ือโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจาํนวน 673 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จาํนวน 134 ลา้นบาท หรือร้อยละ 24.81 จากการจดัหาแหล่งเงินกูย้ืมท่ีมีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่าเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของสินเช่ือส่งผลให้ตน้ทุนทางการเงินตํ่าลง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญมีจาํนวน 81 ลา้น
บาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.57 เน่ืองจากผลกระทบจากนํ้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั  

สําหรับปี 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 460 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
3.14 โดยมีรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 409 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 189 ลา้นบาท มีโอน
กลบัค่าเผื่อดอ้ยค่าและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวนรวม 59 ลา้นบาท และกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 
170 ลา้นบาท และมีโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 16 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการ
ดาํเนินงานจาํนวน 79 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 27 ลา้นบาท 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 

บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2555 จาํนวน 280 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 160 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 133.33 โดยมีรายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือรวม 29 ลา้นบาท กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 323 ลา้น
บาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเป็นท่ีดินเปล่าแปลงใหญ่มีมูลค่าสูง ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายจากการ
ดาํเนินงานจาํนวน 27 ลา้นบาท 
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12.  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 - ไม่มี- 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 ส่วนท่ี 2-1 

ส่วนที ่2 
 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
ฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญั
ผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี
เป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

 (3) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2555 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้ง 
แลว้ บริษทัฯไดม้อบหมายให ้นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555) 

คณะกรรมการ 

นายบันเทิง  ตันตวิทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 20 ปี 

อายุ 68 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  
 2555 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 
 2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 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 
 2553 - 2554 - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 

 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 
 2549 - 2555 - รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 2549 - 2553 - กรรมการ สถาบนัอาศรมศิลป์ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 20 ปี 

อายุ 62 ปี 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 

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

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

- 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) 

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

- 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)) 

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 13 ปี 

อายุ 64 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 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั (เดิมช่ือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นายสมเกยีรต ิ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 13 ปี 

อายุ 68 ปี 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- โครงการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2555 
- บทบาทของคณะกรรมการยคุใหม่กบัการสร้างมูลค่าและการเป็นองคก์รย ัง่ยนื 
- งบการเงินกบัการคอร์รัปชัน่ในตลาดทุน 
- ประกาศนียบตัร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555 
- ประกาศนียบตัร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
 รุ่น 12/2555 
- 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  
 2554 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 
 2546 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2549 - 2552 - ประธานกรรมการ บริษทั ไทยมาร์ท แลนด ์จาํกดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั  

 ไทยมาร์ท รีเทล กรุ๊ป จาํกดั) 
 2545 - 2551 - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย 

 จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555  เอกสารแนบท่ี 1 หนา้ 6 

 

นางพนัธ์ทิพย์  สุรทณิฑ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอสิระ) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 4 ปี 

อายุ 64 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 
 2551 - 2554 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 2550 - 2551 - ประธานกรรมการ บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 

- อธิบดี กรมธนารักษ ์
 2549 - 2551 - กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 2546 - 2552 - กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นายพมิล  รัฐปัตย์ กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 13 ปี 

อายุ 77 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 เอน็ แอล ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 2539 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 
 2551 - ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 8 ปี 

อายุ 67 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 (มหาชน) 
 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)) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 4 ปี 

อายุ 56 ปี 

การศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program (LDP)/2555 

 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 
- กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 

 2553 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

 2552 - ปัจจุบนั - กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - 2555 - กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2553 - 2554 - ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน นครหลวงไทย จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทย จาํกดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น 
 บริษทั ไอที แอ๊บโซลุท จาํกดั) 
- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น
 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)) 

 2553 - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 2552 - 2554 - รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

- รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

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



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

หมายเหตุ จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ นบัตั้งแต่ปี 2536 ท่ีมีการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

จํานวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบริษทัฯ 6 ปี 

อายุ 58 ปี 

การศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร 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)) 

 2552 - 2554 - กรรมการ บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ผู้บริหารระดบัสูง 

นายวชัระ  เพิม่พทิกัษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโส สายงานธุรกจิ 

อายุ 51 ปี 

การศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานพฒันาสินทรัพย ์ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 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  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 
 

นางสาวรมณีย์  เจนพนิิจ ผู้อาํนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจัดการ 

อายุ 52 ปี 

การศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหารยคุใหม่  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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นางสาวดาราวรรณ  บุญนําเสถียร ผู้อาํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

อายุ 51 ปี 

การศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.00006 (800 หุน้) 

 

นางธนวนัต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้อาํนวยการ ฝ่ายบัญชี 

อายุ 47 ปี 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
- Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) 

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

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
 2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2545 - 2555 - ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถอืหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2554 - 2555 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555) 
 

ลาํดบั รายนาม ตาํแหน่ง 
จํานวนหุ้นที่ถือ  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2555 

จํานวนหุ้นที่ถือ  
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2554 

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- 2,060,000 (2,060,000) -  

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 กรรมการบริหาร และ 
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 - 0.00006 

13 นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชี 

- - - - 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555) 

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 27 28 29

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

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

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ X XXX

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X 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 E X // X X X

นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ F

นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร F X X

นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ F X

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /   กรรมการบริหาร
A  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ C  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ D  รองกรรมการผูจ้ดัการ E   ผูอ้าํนวยการอาวโุส F   ผูอ้าํนวยการ

บริษัทที่เกีย่วข้อง

ทนุ
ธน

ชา
ต

รายนาม
บริษัทย่อย

 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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รายช่ือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555) 

บริษัทย่อย  

1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 
3. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 8. บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
4. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
5. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 10. บริษทั โอเวนเดล จาํกดั* 
  

บริษัทร่วม  

11. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  
  

บริษัททีเ่กีย่วข้อง  

12. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 21. บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล  เอซเทท จาํกดั 

13. บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 22. บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 

14. บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 23. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 
15. บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 24. บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 

16. บริษทั ดีบุก จาํกดั  25. บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 
17. บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 26. บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

18. บริษทั บี.วี. โฮลด้ิง จาํกดั 27. บริษทั เอน็ แอล ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

19. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 28. บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 

20. บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

29. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

  

หมายเหตุ * บริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บโอนหุน้ตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ี 
  

 

คุณลกัษณะของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 
-   ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมทุกท่าน ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ขอ้ 17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัท่ีมีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด 
มี 2 บริษทั ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

 

รายนามกรรมการ 
ธนาคารธนชาต จํากดั  

(มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ  

จํากดั (มหาชน) 
1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ XXX XXX 
2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ XX/// X/// 
3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ X X 
4. นายณรงค ์ จิวงักรู X  
5. นายสถาพร ชินะจิตร X  
6. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ X  
7. นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ X  
8. นายคลอ็ด เดวดิ มอแรง X  
9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X// X/ 
10. นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง X// X 
11. นายกอบศกัด์ิ ดวงดี X/  
12. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ X/A  
13. นายนพดล เรืองจินดา  X//B 
14. นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ ์ธรรมเสรี  X 
15. นายพีระพฒัน์ เมฆสิงห์ว ี  X/ 
16. นายวจิกัษณ์ ประดิษฐวณิช  X/ 

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
 A ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ B กรรมการผูจ้ดัการ 
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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 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด  

               ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร รวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมในวาระปกติ 12 คร้ัง 
และวาระพิเศษ 4 คร้ัง เพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี  

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาํปี และงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดย
หารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั และมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอย่างเพียงพอ   
และไดมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัความ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี 

 สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดห้ารือ
กับผูต้รวจสอบภายในในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาํปี ความเพียงพอ ความ
เหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานทุกไตรมาส รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ผูส้อบบญัชีเพ่ือประเมินสภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินความรู้
ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือพฒันาความรู้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ 

 การปฏิบติัตามกฎหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามงานดา้นกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่ง
ใกลชิ้ด เพ่ือใหก้ารสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางการ เช่น สาํนกังาน
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นตน้ และรับทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ 
บริษทัฯ โดยมีการกาํกบัใหมี้การปรับปรุง แกไ้ข และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 
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 การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นพิเศษ 

ทั้งน้ี เพราะตระหนักดีว่า การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารกลุ่ม
บริหารความเส่ียงเพ่ือรับทราบรายงานการบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า             
การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯมีการกาํกบัดูแลอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยึดหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้ายงานก่อน
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมซ่ึงผลจากการประเมิน พบว่า 
กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัร และมีผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติัท่ีดี อนัมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเป็นอิสระ พร้อมทั้ งพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีท่ีเหมาะสมกับขอบเขตความ
รับผดิชอบ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง    

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบริษทัในกลุ่มธนชาตและพิจารณาติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ข 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล และความร่วมมือจากบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินจดัทาํอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ี
เพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการกาํกบัดูแลการ
ปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของทางการอยา่งเคร่งครัด รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และผูส้อบบญัชีภายนอกมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

  
                        

                                                                                                            (นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ) 
                                                                                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
                        



 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555  เอกสารแนบท่ี 3 หนา้ 3 

 

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 เหมาะสมตามกฎหมาย 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ เสนอรับแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป  รวมทั้งดูแลใหค้ณะกรรมการมี
จาํนวนและโครงสร้างท่ีเหมาะสมในการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้กฎบัตรและนโยบายสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศกาํหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินการของบริษทัฯ โดยในปี 
2555 คณะกรรมการสรรหาไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง เพ่ือดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ทบทวนหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางของการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือเขา้
รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 พิจารณาแต่งตั้ง (ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2556) 

3. ทบทวนพิจารณาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการต่อสัญญาว่าจา้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

4. ทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณา 

5. ทบทวนพิจารณาจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ และการกาํหนดอายุของกรรมการ
บริษทัฯ 

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 ้
และอยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น รวมถึงเสนอจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
ในภาพรวมการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ภายใตก้ฎบตัร
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศกาํหนด โดย
ในปี 2555 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 4 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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