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สวนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุม
ธนชาตจัดแบงประเภทการประกอบธุรกิจออกเปน 2 กลุม  1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน ธุรกิจใหเชาซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง  2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่ง
ประกอบดวย ธุรกิจโบรกเกอร ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝกอบรม โดยมีธนาคารธนชาตเปนธุรกิจหลัก จึงถือได
วาเปนกลุมที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดําเนินงานอยางชัดเจน และดําเนินธุรกิจอยาง
สงเสริมซึ่งกันและกัน ในสวนของชองทางการใหบริการทางการเงินของกลุมธนชาตจะผานเครือขายและชองทางการ
บริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เปนหลัก โดยสามารถกลาวถึงการประกอบธุรกิจแตละ
บริษัทได ดังน้ี 

บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 

ก) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ไดแก 

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทแมของกลุม
ธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยและธุรกิจอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
(“ธปท.”) อนุญาต เชน การเปนนายหนาประกันภัย การเปนนายหนาประกันชีวิต การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
คาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
ใหบริการขอมูลวิเคราะหหลักทรัพยแกลูกคา ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารอนุพันธ 
ใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน จัดหาหรือสรางผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหตอบสนองความตองการของลูกคา การใหบริการเปนตัวแทนสนับสนุนการขาย 
และใหขอมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตาง  ๆ  ที่บริษัทหลักทรัพยธนชาตเปนตัวแทน 
การใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายหลักทรัพยทั้งตราสารหน้ี 
และตราสารทุน งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย 

4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางธนาคารธนชาต (ถือหุนในอัตรา
รอยละ 75) กับธนาคารออมสิน (ถือหุนในอัตรารอยละ 25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุน 
สวนบคุคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 

5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการดานประกันวินาศภัย ไดแก การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
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6. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ใหบริการรับประกันชีวิต
รายบุคคล ประกันชีวิตกลุม ซึ่งเปนหลักประกันในการออมเงิน ใหความคุมครองในชีวิตและสุขภาพ สําหรับบุคคล 
ลูกคาสถาบัน และองคกรทั่วไป 

7. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจเชาซื้อ โดยปจจุบันไมมีธุรกิจใหม  คงเหลือเฉพาะสัญญาเชา
ซื้อเดิมเทาน้ัน 

8. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตใหม และรถยนตมือสอง เนนรถยนต
บรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ โดยใหทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพ่ือใชประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังใหเชาซื้อรถยนต
เพ่ือการพาณิชย ทั้งรถบรรทุก รถปกอัพ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike) และการใหสินเช่ือเพ่ือ 
รถเฉพาะกิจเพ่ิมเติมจากสินเช่ือหลัก เชน รถเครน รถโฟลคลีฟ รถจักรยานยนต รถขุด รถตัก และอื่น ๆ ซึ่งตองอาศัย 
ความชํานาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหมและรถเกา 

9. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย โดยการรับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุมธนชาตและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย โดยการรับซื้อ 
หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย เพ่ือรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารธนชาตมาบริหาร 

12. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสินแบบลีสซิ่ง โดยไมไดทําธุรกรรมกับ 
นิติบุคคลภายนอก 

ข) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนับสนุน ไดแก 

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 

2. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัท 
ในกลุมธนชาต 

3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด ประกอบธุรกิจในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย และนายหนาประกัน
ชีวิต โดยแนะนําหรือนําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตในกลุมธุรกิจทางการเงิน 
ธนชาต และของบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ใหกับลูกคาของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 
และบุคคลทั่วไป รวมท้ังประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย 

4. บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด ประกอบธุรกิจดานงานบริการตาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุมธนชาต อาทิ บริการ 
ทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย รับ-สงเอกสาร เปนตน 

ความเปนมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลักทรัพยต้ังแตป 2517 ใน
ช่ือ บริษัท ลีกวงมิ้ง ทรัสต จํากัด กอนจะเปล่ียนมาเปน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ในป 2523 โดยมุงเนน
ธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ อยางครบวงจรผานทางบริษัทในกลุม ซึ่งตอมาในป 2540 ไดแยกธุรกิจ
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หลักทรัพยออกจากบริษัทฯ ไปดําเนินธุรกิจในนาม “บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด” ตามนโยบายของทางการ และ
บริษัทฯ ไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)” 

 

การดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) 

ในป 2548 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยผานทาง ธปท. ใหดําเนินการปรับโครงสราง 
การประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลัง โดยไดทําการโอน
ธุรกรรมเงินฝากและสินเช่ือไปยังธนาคารธนชาตซ่ึงเปนบริษัทในกลุม สงผลใหธนาคารธนชาตเปนเพียงบริษัท 
แหงเดียวในกลุมธนชาตที่ดําเนินธุรกิจสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ ไดคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนใหแก
กระทรวงการคลังในระหวางป 2549 ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ เปล่ียนสถานะจากบริษัทเงินทุนเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่เปน
บริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding Company) พรอมทั้งไดจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 
(มหาชน)” 

การจัดต้ังกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) 

จากที่สถาบันการเงินมีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ในรูปแบบเครือขายหรือกลุมธุรกิจทางการเงินมาก
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนและตอบสนองความตองการของลูกคา ธปท. ไดประกาศหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision) เพ่ือเปนการพัฒนาการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ไดยื่นคําขอจัดต้ังกลุมธุรกิจทางการเงิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 โดย ธปท. ได
อนุญาตการจัดต้ังกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม มีบริษัทฯ เปนบริษัทแมของบริษัทใน
กลุมธนชาตที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและเปนผูถือหุนบริษัทในกลุม ซึ่งตอมาในป 2550 กลุมธนชาตไดประกาศแผน
ปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุม โดยใหธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินใน
กลุมธนชาตแทนบริษัทฯ 

ธนาคารแหงโนวาสโกเทียเขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุมธนชาต 

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย (“สโกเทียแบงก”) ไดเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตและการแขงขันของธนาคาร 
ธนชาต และบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินกับทีมบริหารมืออาชีพของกลุมธนชาต จึงไดจัดทําขอตกลงกับบริษัทฯ 
เพ่ือเขาเปนผูถือหุนดําเนินธุรกิจในธนาคารธนชาตภายใตความเห็นชอบจาก ธปท. โดยในป 2550 สโกเทียแบงกไดเขา
เปนผูถือหุนในธนาคารธนชาตคิดเปนรอยละ 24.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และตอมาในป 2552 ได
ซื้อหุนธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ เพ่ิมเติม จนเปนผูถือหุนในธนาคารธนชาตคิดเปนรอยละ 49.00 และบริษัทฯ ถือหุน
ในธนาคารธนชาต ณ ขณะน้ันคิดเปนรอยละ 50.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งตลอดเวลาท่ีผานมา 
สโกเทียแบงกไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินกิจการและการสงผูแทนที่มีประสบการณในดานตาง ๆ มารวม
เปนผูบริหารในธนาคารธนชาต เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและการแขงขันใหกับธนาคารธนชาตเปน 
อยางมาก โดยตอมาสโกเทียแบงกไดเปล่ียนให Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษัทในกลุมของสโกเทียแบงก) 
เปนผูถือหุนธนาคารธนชาตแทน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 

การเขาซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย เพ่ือรับโอนกิจการท้ังหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต 

ดวยกลุมธนชาต ไดเล็งเห็นความลงตัวของการรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร 
นครหลวงไทย”) ทั้งในดานทรัพยากรบุคคล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชองทางจําหนายและการบริการ 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1-4 

และการผสมผสานที่ลงตัวของสินทรัพย ในตนป 2553 ธนาคารธนชาตจึงไดเขาประมูลซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย
จากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) ในจํานวนที่กองทุนฟนฟูฯ ถืออยูทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 47.58 และเปนผูชนะการประมูลดังกลาว โดยธนาคารธนชาตไดรับอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุน
ธนาคารนครหลวงไทยในหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด (รอยละ100) ซึ่งตอมาธนาคารธนชาตไดทําการซื้อหุน 
ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟนฟูฯ พรอมทําการเสนอซื้อหุนทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถือหุน 
รายอ่ืนจนทําใหธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทยคิดเปนรอยละ 99.95 ของจํานวนหุนที่จําหนาย 
ไดแลวทั้งหมด และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศใหหุนธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยสมัครใจ ต้ังแตวันที่ 13 ธันวาคม 2553 

ตอมาธนาคารธนชาตและธนาคารหลวงไทย ไดรวมกันเสนอโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวง
ไทยใหแกธนาคารธนชาต ซึ่ง ธปท. ไดประกาศใหความเห็นชอบโครงการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2554 อันเปนการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2ที่ ธปท. ประกาศ เพ่ือเปนการ
เสริมสรางความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการแขงขันของระบบสถาบันการเงิน หลังจากน้ันธนาคารนคร
หลวงไทยไดทําการโอนกิจการทั้งหมดใหแกธนาคารธนชาต พรอมหยุดการประกอบธุรกิจทั้งหมดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2554 และทําการเลิกบริษัทเขาสูกระบวนการชําระบัญชีต้ังแตเดือนธันวาคม 2554 ตามเง่ือนไขที่ ธปท. กําหนด ทั้งน้ี 
ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเปดรับซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทยจากผูถือหุนรายยอยทุกราย 
เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนธนาคารนครหลวงไทยท่ีประสงคจะขายหุนสามารถขายหุนไดกอนที่จะทําการเลิกบริษัท โดย
มีผูถือหุนจํานวนหนึ่งไดเสนอขายหุนธนาคารนครหลวงไทยใหกับธนาคารธนชาต ทําใหธนาคารธนชาตเปนผูถือหุน
ธนาคารนครหลวงไทยรวมท้ังสิ้น คิดเปนรอยละ 99.98 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

เหตุการณสําคัญในป 2556 

• วันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีมติยกเลิกวงเงินออกหุนกูเดิมที่ยังคงเหลืออยู 
พรอมกับอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูใหมจํานวนไมเกิน 30,000 ลานบาท 

• วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ธนาคารธนชาต และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(“บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต”) ไดลงนามสัญญาความรวมมือทางธุรกิจในการแนะนําผลิตภัณฑและ
บริการดานประกันชีวิตมีกําหนดเวลา  15 ป  และธนาคารธนชาตได ดําเนินการโอนหุนสามัญของ 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“ธนชาตประกันชีวิต”) จํานวน 328,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด พรอมรับชําระราคาคาหุนจาก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 
ตามขอตกลงจํานวน 17,500 ลานบาท 

• วันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธ ิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 10 ป 
จํานวน 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.85 ตอป ครบกําหนดไถถอนป 2566 และมีอายุ 12 ป จํานวน 
900 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.95 ตอป ครบกําหนดไถถอนป 2568 โดยไดรับการจัดอันดับเครดิตที่
ระดับ A+ จากบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 

• วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
จํานวน 2 ชุด โดยหุนกูชุดแรกมีมูลคา 3,100 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.70 ตอป ครบกําหนด 
ไถถอนป 2561 และหุนกูชุดที่สอง มีมูลคา 2,900 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.03 ตอป ครบกําหนด 
ไถถอนป 2563 และหุนกูทั้งสองชุดไดรับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A+ จากบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1-5 

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนในกลุมธนชาต 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 
 

 
 
หมายเหตุ 1. รอยละการถือหุนแสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เก่ียวของ 
   2. บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงตามสัดสวนการถือหุนที่ถืออยู 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1-6 

นโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต 

ในป 2557 กลุมธนชาตไดกําหนดกลยุทธองคกร โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจภายใตกลุมธุรกิจการเงินครบวงจร 
ที่พรอมดวยผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อเติมเต็มทุกความตองการทางการเงินของลูกคา ภายใต
วิสัยทัศน ที่ไดกําหนดไว คือ  

“การใหบริการทางการเงินแบบครบวงจรแกกลุมลูกคาเปาหมาย มุงเนนตอบสนองทุกความตองการทางการเงิน

ของลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑและใหคําปรึกษา ดวยคุณภาพการใหบริการอยางมืออาชีพ” 

โดยวิสัยทัศนดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นจาก 3 แนวคิดหลัก คือ การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินแบบ 
ครบวงจร (Universal Banking) และการยึดลูกคาเปนศูนยกลางในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหตรงกับความ
ตองการของลูกคาในแตละกลุม (Customer Centric) ตลอดจนการรวมมือและรวมใจกันของทุกหนวยงานเพื่อสงมอบ
บริการที่เปนเลิศใหกับลูกคา (Collaboration) ความพยายามและความสําเร็จภายใต 3 แนวคิดหลักน้ี ไมเพียงแตทําให
กลุมธนชาต เปนกลุมธุรกิจทางการเงินครบวงจรที่ประสบความสําเร็จในการแขงขัน แตยังเปนพลังสําคัญในการที่จะทํา
ใหธนาคารธนชาตเปนธนาคารระดับช้ันนําของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยของประเทศไดในอีก 3 ถึง 5 ปขางหนา 

นอกจากน้ี ภายใตความเปนพันธมิตรทางธุรกิจระหวางกลุมธนชาตและสโกเทียแบงก  กลุมธนชาตไดนําความ
เช่ียวชาญและนวัตกรรมของสโกเทียแบงก มาพัฒนาระบบงานใหทันสมัยอยางตอเน่ือง เชน ระบบของงานขาย 
และงานบริการ (CRM Tools for Sales & Service) เปนตน ซึ่งเปนระบบงานสําคัญที่จะเพ่ิมความสามารถในการให
คําปรึกษา แนะนําผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา อันนํามาซึ่งความพึงพอใจและประสบการณที่ดีใหแกลูกคา ตลอดจนเพ่ิมจํานวนการถือครอง
ผลิตภัณฑและรายไดใหแกธนาคารธนชาต 

ทั้งน้ี กลุมธนชาตไดสื่อสารกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหกับพนักงานทุกระดับ  เพ่ือใหพนักงานทุกคน  
ทุกหนวยธุรกิจ มีความมุงมั่นเดียวกัน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ใหเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายทางกลยุทธที่วางไว  โดยกําหนดเปนความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents) 4 ประการ ดังน้ี 

1.  เรามีความมุงมั่นที่จะเติบโตในสินเช่ือเพ่ือการพาณิชยและสินเช่ือที่ไมมีหลักประกัน ภายใตการบริหาร 
ความเสี่ยงที่รัดกุม พรอมทั้งมาตรฐานการใหบริการ และการใหคําปรึกษาทางการเงินที่เปนเลิศ ควบคูกับ
การดํารงสถานะความเปนผูนําดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนต (To accelerate growth in commercial and 
unsecured loans under prudent risk standards through the provision of superior service and financial 
advice while maintaining our dominant position in auto lending) 

2.  เรามีความมุงมั่นที่จะพัฒนานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม โดยการนําเทคโนโลยีมาใชใน
กระบวนการสินเช่ือ เพ่ือลดสัดสวนการดอยคาของสินเช่ือรวมทั้งหมด  (To improve our risk management 
and reduce LIC across all portfolios through focused origination, risk based policies and use of market 
leading technology across the credit cycle) 

3.  เรามีความมุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคา และปรับโครงสรางเงินฝากใหสอดคลองกับหลักเกณฑการดํารง
สินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับความผันผวนในภาวะวิกฤต ผานการนําเสนอนวัตกรรมใหมในการ 
ออมเงิน ผลิตภัณฑกลุมประกันภัยและผลิตภัณฑการลงทุน ที่ตรงตามความตองการของลูกคา (To attract 
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new customers and grow and diversify our funding base to meet LCR requirements by offering innovative 
savings, insurance and investment products) 

4.  เรามีความมุงมั่นที่จะชวยเหลือทางดานการเงินกับลูกคาอยางมืออาชีพ ในขณะเดียวกัน สรางการเติบโตใน
รายไดคาธรรมเนียมของธนาคาร ผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยการ
สรางความสัมพันธกับกลุมลูกคาปจจุบัน เพ่ือตอบสนองความตองการทางการเงินของลูกคาแตละราย (To 
help our clients succeed financially and grow our fee revenue through relationship based cross selling of 
the full suite of financial products and services tailored to meet their needs)  

และเพ่ือใหทุกความมุงมั่นทางกลยุทธ ทุกเปาหมาย และใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ใหองคกรขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน กลุมธนชาตจึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการ CEO’s Focus Agenda 6 ประการ ซึ่ง
เปนเครื่องมือในการชวยใหเปาหมายท่ีวางไวประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพและเปนระบบ ดังน้ี 

1. ผลดําเนินการของธนาคารมีกําไรสุทธิ การขยายตัวทางดานสินเช่ือ รายไดดอกเบี้ยสุทธิ และอัตราสวน
ตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) บรรลุตามเปาหมาย 
หรือเกินเปาหมายท่ีกําหนด (Financial Target)  

2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลัก และกระบวนการทํางานต้ังแตตนจนถึงการสงมอบบริการใหลูกคา 
รวมถึงเครื่องมือสําหรับสนับสนุนการขาย ใหทีมงานทุกชองทางการขายและหนวยงานสนับสนุน 
การทํางานเพ่ือใหบริการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ (Customer Growth Initiatives) 

3. ดําเนินการรวมศูนยงานสนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการ บริหารจัดการความเสี่ยง และบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิผล (Operational 
Improvement) 

4. พัฒนาระดับหัวหนางานและทีมงานใหแข็งแกรง โดยมุงเนนการพัฒนาความเปนผูนํา การกระจายอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ การสับเปล่ียนหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานธนชาต (Enhancing  Human Capital Capabilities) 

5.  ยึดมั่นในการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดวยมาตรฐานสูงสุด เพ่ือดูแลผลประโยชน
ของผูถือหุนทุกระดับ และสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ (Good Corporate Governance) 

6.  เพ่ิมความตระหนักและรับรูในภาพลักษณของธนาคารและสรางการจดจําการใหบริการลูกคาอยางมืออาชีพ
รวมถึงพัฒนาการสื่อสารภายในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ (Public Relations and Communications) 

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธนชาต 

บริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่ถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินในระดับที่มี
อํานาจควบคุมกิจการ (มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว) โดยมีแนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุม ดังน้ี 
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นโยบายการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะเปนผูกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาตเปนประจําทุกป 
และใหบริษัทลูกทุกบริษัทจัดทําแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ป เสนอใหบริษัทแมพิจารณาวามีแนวทาง
ดําเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจหรือไม และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจ
และงบประมาณเปนประจํา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขันของธุรกิจ 

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก 

บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะสงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมเปนกรรมการในบริษัทลูก เพ่ือรวม
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกไดอยางใกลชิด 
และจัดใหกรรมการผูจัดการบริษัทลูกรายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการธนาคารธนชาต และมีการสรุปขอมูลรายงานแกคณะกรรมการบริษัทฯ 

การรวมศูนยงานสนับสนุน 

เปนการรวมงานสนับสนุนที่แตละบริษัทในกลุมธนชาตตองใชบริการไว ณ บริษัทใดบริษัทหน่ึง แลวใหบริการ
แกบริษัทในกลุมธนชาตทั้งหมด เพ่ือเปนการจัดการใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในดาน 
ความเช่ียวชาญของพนักงานผูปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตราพนักงาน 
ซึ่งในปจจุบันไดมีการรวมศูนยงานสนับสนุนในกลุมธนชาต เชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพัฒนา
ระบบงานและระเบียบคําสั่ง งานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ งานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส งานธุรการและจัดซื้อทรัพยสิน งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายยอย และงานตัวแทน
เรียกเก็บหน้ี 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกํากับดูแลกิจการบริษัทแมและบริษัทในกลุมธนชาต 

กลุมธนชาตใหความสําคัญดานการควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยยึดหลักการใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
อยางเหมาะสม  โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ  การบริการ  และการปฏิบัติงาน  รวมถึงแบงแยกหนาที่ 
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานเพ่ือใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมท้ังมีการสอบทานรายการอยางเหมาะสม 
(Check & Balance) และจัดใหมีประกาศ คําสั่ง ระเบียบการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ดําเนินการ
และการปฏิบัติที่สําคัญ เปดเผยใหพนักงานทุกคนสามารถศึกษาทําความเขาใจไดตลอดเวลา โดยมีหนวยงานกลาง 
ที่ธนาคารธนชาตเปนหนวยงานในการพิจารณาจัดทําและเสนอประกาศ คําสั่ง ระเบียบการปฏิบัติของทุกบริษัทใน 
กลุมธนชาต 

ดานการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเปนทีมงานที่ทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท
ในกลุมธนชาตทุกบริษัท ใหมีการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ ระบบงานท่ีกําหนด และการตรวจสอบความผิดพลาด
บกพรองในการปฏิบัติงาน พรอมเสนอขอแกไขปรับปรุงเพ่ือใหมีการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังจัดใหมีหนวยงาน
กํากับกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance) เปนหนวยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คําสั่งที่เก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุมดําเนินการอยูเผยแพรใหพนักงานทําความเขาใจ ตลอดจนกํากับดูแล
ใหบริษัทในกลุมธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ทางการประกาศ
กําหนด 
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การกํากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแตละบริษัทในกลุมธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทําหนาที่กํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ เพ่ือใหฝายตรวจสอบสามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นไดอยางมี
อิสระจากฝายจัดการของแตละบริษัท เพ่ือใหแตละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธผิล รวมถึงสอบทานใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง 

ในสวนของการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทแมและบริษัทในกลุมใหความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการ ทั้งในระดับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยจัดโครงสรางใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการอิสระ
กับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ตลอดจนกําหนดขอบเขตหนาที่ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการประกาศกําหนด 
นอกจากน้ี ยังไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใน
กลุมธนชาตถือปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และไมทําการที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชน 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ มีระบบการดูแลใหบริษัทในกลุมธนชาตมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 
รวมถึงการจัดใหมีการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม และสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลของหนวยงาน
ทางการที่เก่ียวของ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตที่อาจ
ตองการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการจากบริษัทฯ โดยตรงซึ่งมีการจัดทํารายงานสถานะความเสี่ยงในดาน
ตาง ๆ รายงานตอคณะกรรมการบริษัทในกลุมเปนประจําทุกเดือน ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจ
ทางการเงินไดจัดทําตามแนวทางท่ี ธปท. กําหนด 
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญจากงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 – 2556 มีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  

2556 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

2554 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดดอกเบ้ีย             

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,871 3.47 2,294 6.41 1,899 5.44 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 467 0.87 491 1.37 86 0.24 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,039 7.49 3,641 10.18 4,319 12.37 

เงินใหสินเชื่อ 21,286 39.47 21,500 60.09 20,942 59.96 

การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 26,452 49.06 21,155 59.12 17,012 48.71 

รวมรายไดดอกเบ้ีย 54,115 100.36 49,081 137.17 44,258 126.72 

คาใชจายดอกเบ้ีย 27,558 51.11 25,786 72.07 19,943 57.10 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 26,557 49.25 23,295 65.10 24,315 69.62 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย             

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,900 12.80 5,089 14.22 3,720 10.65 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 531 0.98 663 1.85 891 2.55 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 13,592 25.21 717 2.01 1,139 3.26 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 800 1.48 293 0.82 258 0.74 

กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 815 1.51 1,059 2.96 47 0.14 

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชวีิตสุทธิ 2,282 4.23 2,147 6.00 2,127 6.09 

รายไดเงินปนผล 634 1.18 437 1.22 755 2.16 

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,812 3.36 2,082 5.82 1,673 4.79 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 27,366 50.75 12,487 34.90 10,610 30.38 

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 53,923 100.00 35,782 100.00 34,925 100.00 
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ ธปท. ที่
เก่ียวของ รวมทั้งประกอบกิจการเปนผูแนะนําซื้อขายหนวยลงทุน แนะนําเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย นายหนา
ประกันภัย/ประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการเปนตัวแทนผูถือหุนกู และดูแลรักษาหลักทรัพย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 620 สาขา (ไมรวมสํานักตนสน ซึ่งเปนสํานักงานใหญ) 
สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของธนาคารธนชาต มีจํานวน 54 แหง แบงเปน สํานักงานแลกเปล่ียนเงิน
ภายในที่ทําการสาขา หรือ Booth in Branch จํานวน 28 แหง และสํานักงานแลกเปล่ียนเงินภายนอกที่ทําการสาขา หรือ 
Stand Alone จํานวน 26 แหง เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) จํานวน 2,057 เครื่อง 
เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling Machine) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit 
Machine) จํานวน 46 เครื่อง และเครื่องบันทึกรายการสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Machine) จํานวน 127 
เครื่อง 

 กลุมผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ธนาคารธนชาตไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลาย
ของลูกคาไดดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ 4 กลุมหลัก ดังน้ี 

 กลุมท่ี 1 บริการดานเงินฝาก 

 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ใหบริการดานเงินฝากกับกลุมลูกคาทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แบงบริการดานเงินฝากออกเปน 4 
ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit) เงินฝากประจํา (Fixed Deposit) เงินฝากกระแสรายวัน (Current 
Deposit) และเงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

 การตลาดและการแขงขัน 
 ในป 2556 ธนาคารธนชาตยังคงมุงเนนการขยายฐานลูกคาขนาดเล็กและกลาง ทั้งลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจ เพ่ือ
เพ่ิมจํานวนลูกคาใหมาใชบริการของธนาคารธนชาตเปนธนาคารหลัก (Main Bank) ดวยผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
ผานชองทางการขายท่ีมีประสิทธิภาพของธนาคารธนชาต ทามกลางการแขงขันระดมเงินฝากที่รุนแรง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specific Financial Institutions: SFIs) และธนาคารพาณิชยขนาดใหญ รวมถึงการ
แขงขันอื่น ๆ ในรูปผลิตภัณฑทดแทนเงินฝาก เชน กองทุนรวม หุนกูเอกชน ที่มีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ 

 โดยนอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาการฝากที่หลากหลายที่ธนาคารธนชาตไดนําเสนอเพ่ือเปน
ทางเลือกในการออม และกระจายการลงทุน ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีแลว ในปน้ีธนาคารธนชาตยังได
นําเสนอผลิตภัณฑ และบริการใหมออกสูตลาดเพ่ือตอบสนองการทําธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจําวันของลูกคาให
ไดรับความสะดวกสบายย่ิงขึ้น ภายใตผลตอบแทนที่คุมคา ไดแก ผลิตภัณฑ “เงินฝากประจําตามแผน” ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
เงินฝากประจําที่ลูกคาสามารถเลือกระยะเวลาฝาก หรือวันครบกําหนดใหสอดคลองกับแผนการเงินของลูกคาไดดวย
ตัวเอง บนผลตอบแทนที่คุมคา และต้ังแตเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ธนาคารธนชาตริเริ่มการใหบริการ “ฝาก ถอน ดวย



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-2 

เงินสด และโอนเงิน ไมตองเขียนใบสลิป” ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
อีกทางหน่ึงดวย 

 กลุมท่ี 2 บริการดานเงินใหสินเชื่อ 

 2.1 สินเชื่อธุรกิจ  

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  สินเช่ือธุรกิจเปนวงเงินสินเช่ือเพ่ือใชเปนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือใชเสริมสภาพคลองหมุนเวียนใน
กิจการ ซึ่งลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดหลากหลายประเภทสินเช่ือ 

  1) กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Corporate Banking) ธนาคารธนชาตไดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ไมวาจะเปนเงินใหสินเช่ือในรูปแบบตาง ๆ เชน เงินใหกูที่มีความ
ยืดหยุนตามความตองการของลูกคา (Flexible Loan) บริการหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) เพ่ือค้ําประกัน 
การประมูลงาน สัญญา ผลงาน และการชําระคาสาธารณูปโภค เปนตน เงินใหสินเช่ือโครงการ (Project Finance) เงินให
สินเช่ือเพ่ือการนําเขาและสงออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเปนที่ปรึกษาดานการเงิน เพ่ือชวยใหลูกคามีตนทุน 
ทางการเงินอยางเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้งทางดานตลาดตราสารหน้ีและตลาดทุน (Debt and Capital 
Market) เชน การออกหุนกู การระดมทุนเพ่ือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน นอกจากน้ี 
ยังเสนอผลิตภัณฑที่ชวยบริหารความเสี่ยงแกลูกคา เชน Interest Rate Swap (IRS) เพ่ือชวยปองกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมวาจะเปน Forward Contract, Foreign 
Currency Swap เปนตน นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังชวยอํานวยความสะดวกแกลูกคาในการบริหารจัดการเงินสด 
(Cash Management) โดยเสนอผลิตภัณฑที่ชวยตอบสนองความตองการอยางหลากหลายอกีดวย 
  2) กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Commercial Banking) สําหรับลูกคาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมน้ัน ธนาคารธนชาตมุงเนนบริการสินเช่ือที่มีความยืดหยุนหลากหลาย โดยจะพิจารณาใหตามความตองการ
ของลูกคาแตละราย เชน สินเช่ือเติมเต็ม (Top Up Facilities) ซึ่งเปนวงเงินพิเศษเพ่ิมเติมสําหรับลูกคา วงเงินเบิกเกินบัญชี 
(O/D) เพ่ือใชหมุนเวียนในกิจการ หนังสือค้ําประกัน (L/G) สําหรับลูกคาธุรกิจ หรือลูกคาบุคคลที่มีความตองการใช
วงเงินค้ําประกันสินเช่ือในการค้ําประกันการดําเนินงานใหกับหนวยงานบริษัท ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เปนตน 
  3) กลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็ก (SME S) สําหรับกลุมลูกคา SME ขนาดเล็ก ธนาคารธนชาตมีผลิตภัณฑสินเช่ือ 
SME-S ซึ่งเปนสินเช่ือวงเงินสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท เนนการอนุมัติที่รวดเร็วฉับไว โดยจะเนนการขายผานชองทาง
สาขาเปนหลัก 

  การตลาดและการแขงขัน 
  ธนาคารธนชาตมุงขยายธุรกิจไปยังกลุมลูกคาธุรกิจลูกคาขนาดเล็กที่มีความตองการวงเงินสูงสุดไมเกิน 10 
ลานบาท เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาที่มีความตองการการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเปนพิเศษ ซึ่งปจจุบันธนาคาร
ธนชาตมีผลิตภัณฑ “สินเชื่อ SME-S” สําหรับกลุมลูกคาธุรกิจที่มีความตองการสินเช่ือสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท ซึ่งเนน
การอนุมัติที่รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทวงที นอกจากน้ี ยังเนนการประชาสัมพันธ และจัด
โครงการสงเสริมการขายอยางตอเน่ือง เพ่ือกระตุนยอดสินเช่ือและขยายฐานลูกคา สําหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 
และกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมน้ัน ธนาคารธนชาตยังคงมุงเนนการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 
และนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่ครบวงจรตามความตองการของลูกคาแตละราย 
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 2.2 สินเชื่อเพ่ือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเก่ียวกับรถยนต 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  บริการสินเช่ือเพ่ือผูประกอบการเก่ียวกับรถยนตที่มีความตองการวงเงินกู ประเภทวงเงินกูระยะสั้น เพ่ือใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองในกิจการ และวงเงินกูระยะยาวเพ่ือใชในการขยายธุรกิจ หรือลดตนทุนทาง
การเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดานอื่น ๆ เชน สินเช่ือเชาซื้อเพ่ือใชในธุรกิจ (Fleet) และการใหสัญญาเชาทาง
การเงิน (Financial Lease) เปนตน 

  การตลาดและการแขงขัน 
  มุงเนนการใหบริการดานสินเช่ือกับกลุมผูประกอบการที่เปนพันธมิตรอันดีในธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนตกับ
ธนาคารธนชาตเสมอมา โดยธนาคารธนชาตใชฐานขอมูลที่มีอยูพัฒนาเครื่องมือสําหรับพิจารณาและกล่ันกรองการ
อนุมัติสินเช่ือภายใตเกณฑการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม (Credit Scoring) นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังมุงเนน 
การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการที่สอดคลองกับรูปแบบ และชองทางความสัมพันธกับกลุมลูกคาแตละกลุม ไมวา
จะเปนกลุมลูกคาที่ธนาคารธนชาตติดตอผานชองทางบริษัทผูผลิตรถยนต กลุมลูกคารถยนตใหม และผูประกอบการ
รถยนตใชแลวที่ธนาคารธนชาตติดตอผานชองทางธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนต หรือกลุมลูกคาผูประกอบการรถยนต 
ใชแลวที่ธนาคารธนชาตติดตอผานชองทางบริษัทผูใหบริการประมูลรถยนต เปนตน ในสวนของธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อ
ประเภท Fleet และธุรกิจการใหเชาทางการเงิน (Financial Lease) ธนาคารธนชาตมุงเนนการใหบริการบนฐานกลุมลูกคา
เดิมที่มีศักยภาพและมีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของชองทางการขาย
ใหครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั่วประเทศ 

 2.3 สินเชื่อเพ่ือการคาตางประเทศ 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  เปนการใหบริการครบวงจรในดานการคาตางประเทศ เชน การเปดเล็ตเตอรออฟเครดิตเพ่ือนําเขาสินคา 
(Import L/C Issuance) และการใหสินเช่ือเพ่ือการนําเขาแบบทรัสตรีซีท (Trust Receipt) การเปนตัวแทนในการชําระเงิน
คาสินคาตามเอกสารเรียกเก็บ D/P, D/A ใหแกผูขายในตางประเทศ การใหสินเช่ือเพ่ือการสงออกแบบแพคก้ิงเครดิต 
(Packing Credit) การรับซื้อและซื้อลดเอกสารสงออก (Export Bill Purchased/Discounted) การบริการเรียกเก็บเงินตาม
เอกสารสงออก (Export Bill for Collection) การออกหนังสือค้ําประกันในประเทศและตางประเทศ (Letter of 
Guarantee, Stand-by L/C) การบริการเงินโอนไปตางประเทศและการบริการรับเงินโอนจากตางประเทศ 

  การตลาดและการแขงขัน 
  การบริการท่ีถูกตองแมนยํา สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรสําคัญในการ
สงเสริมใหลูกคามาใชบริการดานธุรกรรมการคาตางประเทศ โดยธนาคารธนชาตคํานึงถึงการตอบสนองความตองการ 
และการสงเสริมการทําธุรกรรมของลูกคาในภาพรวม ธนาคารธนชาตมีเปาหมายการขยายฐานลูกคาทั้งท่ีเปนธุรกิจ 
ขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารธนชาตไดสนับสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือการนําเขา สินเช่ือเพ่ือการ
สงออก เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคลองใหแกลูกคา รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับเอกสารการคาตางประเทศ
จากผูเช่ียวชาญ อีกทั้งธนาคารธนชาตไดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานการคาตางประเทศใหมีความหลากหลาย และ
ตรงตามความตองการของลูกคามากย่ิงขึ้น โดยใชประโยชนจากเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีครอบคลุมอยูในทุกทวีป 
เพ่ือบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการจากธนาคารธนชาต 
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สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-4 

 2.4 สินเชื่อเชาซื้อรถยนต 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  ธนาคารธนชาตใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใน 3 รูปแบบ ไดแก สินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม สินเช่ือเชาซื้อ
รถยนตใชแลว และสินเช่ือ Sale and Lease Back ภายใตช่ือผลิตภัณฑ “สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน” ซึ่งเปนสินเช่ือที่
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการเงินสด ดวยวงเงินอนุมัติที่สูงกวาสินเช่ือเงินสดสวนบุคคล และมี
ระยะเวลาการผอนชําระนานกวาสินเช่ือบุคคลทั่วไป ผูบริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและคางวดที่สอดคลองกับ
ความสามารถในการผอนชําระ โดยมีจุดขาย คือ การอํานวยความสะดวกลูกคาผานชองทางสาขาท่ีมีอยูกวา 600 สาขา
ของธนาคารธนชาต 

  การตลาดและการแขงขัน 
  ธนาคารธนชาตมุงเนนการใหบริการท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยผานชองทางผูแทนจําหนายรถยนต 
และสาขาธนาคารธนชาต ดวยการกําหนดนโยบายดานราคาที่คํานึงถึงทั้งปจจัยภายนอก เชน ภาวะการแขงขันในตลาด 
และปจจัยภายใน เชน ตนทุนทางการเงิน และความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือ เปนตน สําหรับการใหสินเช่ือเชาซื้อ 
รถยนตใหม ธนาคารธนชาตประสานความรวมมือกับผูแทนจําหนายรถยนตในแตละพ้ืนที่จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
เพ่ือเสนอสินเช่ือเชาซื้อรถยนตที่มีเง่ือนไขสอดคลอง และตรงตอความตองการของผูบริโภคในแตละพ้ืนที่ ทั้งน้ี 
นอกจากการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีในระดับผูแทนจําหนายรถยนตแลว ธนาคารธนชาตยังมีนโยบายสงเสริม
ความสัมพันธ และเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายในระดับบริษัทผูผลิตรถยนตอีกดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมสวน
แบงทางการตลาดดานเชาซื้อรถยนต  และสงเสริมภาพลักษณความเปนผู นําดานเชาซื้อรถยนต  โดยในป น้ี 
ธนาคารธนชาตมีการพัฒนา และนําระบบ HiPad (Hire Purchase by iPad) สําหรับเจาหนาที่การตลาดเชาซื้อมาใช 
เพ่ือใหธนาคารธนชาตสามารถใหบริการแกลูกคาไดทั่วประเทศไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 2.5 สินเชื่อบุคคลท่ีมีหลักประกัน 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  ไดแก บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ภายใตช่ือผลิตภัณฑธนชาต Home Loan บริการสินเชื่ออเนกประสงค 
ภายใตช่ือผลิตภัณฑสินเช่ือธนชาตบานแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือโฮมพลัส (Home Plus) 

  การตลาดและการแขงขัน 
  ธนาคารธนชาตมุงเนนความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และนําเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุม 
ทุกความตองการของลูกคา รวมถึงมีการสงเสริมการตลาดตามสถานการณ และภาวะการแขงขัน โดยมีสายงาน Retail 
Banking เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ เง่ือนไข ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย โดยลูกคากลุมเปาหมาย 
ไดแก ลูกคาที่ตองการซื้อบาน และลูกคาที่ตองการสินเช่ือเพ่ืออุปโภคบริโภคสวนบุคคล โดยใชบานเปนหลักประกัน 
ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตจัดใหมีชองทางการใหบริการสินเช่ือบุคคล โดยเจาหนาที่ทีมขายลูกคาผูบริโภค ดูแลการจําหนาย
ผลิตภัณฑตามเปาหมายที่กําหนดในแผนธุรกิจ และเครือขายสาขาเปนชองทางการประชาสัมพันธสินเช่ือบุคคลหรือ
ผลิตภัณฑใหม ๆ แกลูกคา 
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สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-5 

 2.6 สินเชื่อบุคคลท่ีไมมีหลักประกัน 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  การใหบริการดานสินเช่ือบุคคลโดยไมมีหลักประกันประเภทสินเช่ืออเนกประสงคที่ไมระบุวัตถุประสงคและ
ระบุวัตถุประสงค เพ่ือเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาใหหลากหลาย และครอบคลุมทุกความตองการ 
ตามเง่ือนไขสินเช่ือที่กําหนด ภายใตช่ือผลิตภัณฑ ดังน้ี 
  1) สินเชื่อสวนบุคคล (FLASH Loan) เปนสินเช่ืออเนกประสงค สําหรับกลุมลูกคาทั่วไป โดยลูกคาสามารถ 
ผอนชําระเปนรายเดือนเทา ๆ กันทุกเดือนตามกําหนดระยะเวลา 
  2) สินเชื่อสารพัดนึก เปนสินเช่ืออเนกประสงควงเงินกูเพ่ิมเติมใหแกลูกคาเชาซื้อรถยนตของธนาคารธนชาต
ที่มีประวัติการผอนชําระดี 
  3) สินเชื่อสําหรับพนักงานในโครงการพิเศษ เปนสินเช่ือที่ใหบริการเฉพาะกลุมลูกคาของบริษัทที่เขารวม
โครงการกับธนาคารธนชาต 
  4) สินเชื่อเพ่ือการศึกษา (Scholar Loan) เปนสินเช่ือที่ระบุวัตถุประสงคชัดเจนเพ่ือชําระคาเลาเรียน หรือ
คาใชจายในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
  5) สินเชื่อบําเหน็จคํ้าประกัน เปนสินเช่ืออเนกประสงคโครงการพิเศษสําหรับกลุมลูกคาขาราชการผูรับ
บํานาญรายเดือนผานกรมบัญชีกลาง 
  6) บัตรสินเชื่อบุคคล (FLASH Card) เปนสินเช่ือหมุนเวียนสวนบุคคล ซึ่งใหบริการในรูปแบบบัตรสินเช่ือ
บุคคล ภายใตช่ือผลิตภัณฑ “FLASH Card” เปนผลิตภัณฑที่เนนความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกถอนเงินสดจากตู 
ATM ไดทั่วโลก โดยลูกคาสามารถที่จะเลือกจายขั้นตํ่าไดในแตละรอบบัญชี 
  7) สินเชื่อบุคคล FLASH O/D (Unsecured FLASH O/D) เปนวงเงินเบิกเกินบัญชี (Over Draft) ที่ไมมี
หลักทรัพยค้ําประกัน ธนาคารธนชาตจะใหบริการสําหรับลูกคาคนสําคัญของธนาคารธนชาต เพ่ือนําวงเงินไปใช 
โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุนในธุรกิจ 
  8) บัตรเครดิต เปนวงเงินสินเช่ือในบัตรสําหรับใชซื้อสินคาและบริการแทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอน
เงินสดได ธนาคารธนชาตมีบัตรเครดิตรวมกับ VISA และ Master Card เพ่ือใหบริการบัตรเครดิตหลากหลายประเภท 
โดยแบงตามคุณสมบัติของลูกคา และความตองการของลูกคาที่ตองการใชบริการบัตรเครดิต ภายใตช่ือผลติภัณฑ ดังน้ี 
   - บัตรเครดิตธนชาต Drive สําหรับกลุมลูกคาทั่วไปท่ีตองการมีบัตรเครดิต โดยมีสิทธิประโยชนหลัก
ในการรับสวนลดในรูปแบบเปนการจายคืนเงินบางสวน (Cash Back) สําหรับการเติมนํ้ามัน 
   - บัตรเครดิตธนชาต MAX Platinum สําหรับลูกคาที่ตองการอภิสิทธิ์ และสิทธิประโยชนในรูปแบบ
ของความหรูหรา สะดวกสบายในฐานะผูถือบัตร และยังไดรับสวนลดในรูปแบบของจายคืนเงินบางสวน (Cash Back) 
สําหรับทุก ๆ ยอดการใชจายผานบัตร 
   - บัตรเครดิตธนชาต LIVE Platinum เปนบัตรเครดิตที่มุงเนนกลุมผูถือบัตรรุนใหมที่สนใจการผอน
ชําระ และสิทธิประโยชนในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั่วไป โดยจะยังคงไดรับสิทธิพิเศษระดับ 
Platinum 

  การตลาดและการแขงขัน 
  ผลิตภัณฑในกลุมสินเช่ือรายยอยที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Lending Product) ใหกําหนดกลยุทธทางการ
แขงขันบนพ้ืนฐานความเขาใจในความตองการของลูกคาเปาหมายเปนสําคัญ ทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
การนําเสนอแคมเปญทางการตลาด ชองทางการบริการ และวิธีการใหบริการที่เหมาะสมกับลูกคา ซึ่งไดจัดใหมี
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ผลิตภัณฑที่หลากหลาย โดยใหลูกคาเลือกไดตามความเหมาะสมตามชวงอายุ (Life Stage) และวิธีการดําเนินชีวิต (Life 
Style) โดยเนนการสื่อสารที่เขาใจไดงาย สามารถใชไดตามเง่ือนไขจริง ไมยุงยาก และตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางครบถวน ทั้งน้ี เพ่ือการเขาถึงลูกคาในฐานะผลิตภัณฑในชีวิตประจําวัน (Everyday Needs) กลยุทธการ
แขงขันหลักสําหรับแตละผลิตภัณฑ 
  1. สินเชื่อสวนบุคคล จัดใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 
แตละกลุมไดอยางชัดเจน โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของลูกคา  
  2. บัตรสินเชื่อหมุนเวียน เปนวงเงินสํารองในการใชจายตามวัตถุประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลา 
ซึ่งลูกคาสามารถเบิกเงินสินเช่ือไดตามความตองการจากเครื่อง ATM ทั่วโลก 
  3. บัตรเครดิต เนนการใชในชีวิตประจําวันที่ลูกคาผูถือบัตรสามารถใชไดจริงไมยุงยาก และไดรับ
ผลประโยชนจากการใชบัตรตรงตามความตองการ นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตไดขยายการใหบริการบัตรเครดิตสําหรับ
ลูกคาธุรกิจ ไดแก บัตรเครดิต ธนชาต คอรปอเรท เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการบริหารจัดการดานการเบิกจายสําหรับ
ลูกคาธุรกิจ 

 กลุมท่ี 3 บริการดานอิเล็กทรอนิกส 

 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคาผานชองทางตาง ๆ ของธนาคารธนชาต ใหมีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายยอยอัตโนมัติ (ATS) บริการ
โอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร (Bulk Payment System) บริการ
รับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ (Bill Payment) บริการบัตรเดบิต นอกจากน้ี ยังไดพัฒนาระบบการใหบริการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ไดแก 

- บริการ Thanachart i-Net 
- บริการ Thanachart SMS Alert 
- ผลิตภัณฑบัตรเดบิตแคชแบ็ก 

 การตลาดและการแขงขัน 
 สามารถนําเสนอไดทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยเนนกลยุทธในการขายผานชองทางสาขาแบบ Cross 
Selling และ Up-selling สําหรับกลุมลูกคาบุคคลที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกรรม และตองการความ
ปลอดภัยในการโอนเงิน เพ่ิมรายการสงเสริมการขายใหดึงดูดใจลูกคามากย่ิงขึ้น เนนการเขาถึง ความงาย และสะดวก
รวดเร็วของการใหบริการ และสามารถรับเงินไดภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน โดยมีสาขาต้ังอยูในศูนยการคาหรือ
บริเวณใกลเคียงอาคารสํานักงานเพ่ือพรอมใหบริการ ธนาคารธนชาตไดเปดใหบริการ ดังน้ี 
 1. บริการอินเทอรเน็ตแบงคก้ิงสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคา เชน 
สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี โอนเงินภายในและระหวางธนาคาร ตลอดจนชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ เพ่ิมอีก
หน่ึงชองทาง 
 2. บริการแจงขอมูลการเงินผานระบบ SMS แจงผลการทํารายการไปยังหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ลงทะเบียน
ไวกับธนาคารธนชาต ไมวาจะเปนการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 3. มอบบริการท่ีเปนเอกลักษณพิเศษของบัตรเดบิตแคชแบ็ก ทั้งความคุมคาจากการบริการรับเงินคืนเขาบัญชี 
ทุกยอดการใชจายผานบัตร และความปลอดภัยสูงสุดแกผูถือบัตรดวยเทคโนโลยีชิพ EMV ที่ชวยปองกันการโจรกรรม
ขอมูลบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-7 

 กลุมท่ี 4 บริการดานอ่ืน ๆ 

 4.1 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  ใหบริการซื้อขายธนบัตรตางประเทศ Travellers’ Cheques รวมถึงการซื้อขายเงินตราตางประเทศทันที และ
การซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือธุรกรรมของลูกคาทางดานการคาตางประเทศ และเพ่ือการโอนเงินตรา
ตางประเทศเขา/ออก สําหรับการรับและชําระคาสินคาและบริการเพ่ือบุคคลธรรมดา รวมถึงการเปดบัญชีเงินฝากท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน 

  การตลาดและการแขงขัน 
  ธนาคารธนชาตไดมีการขยายเครือขายสาขา และสํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ครอบคลุมการ
ใหบริการแกธุรกิจ และนักทองเที่ยวไปยังทั่วประเทศ รวมถึงการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยอิงกับ
การเคล่ือนไหวของเงินตราตางประเทศในตลาดโลกเปนสําคัญ ทําใหลูกคาของธนาคารธนชาตไดราคาที่ทันตอ
เหตุการณ และเปนธรรม 

 4.2 ธุรกิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย 

  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
  ใหบริการเปนผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน (Trustee, Fund Supervisor) 
เปนผูแทนผูถือหุนกู (Bondholder Representative) และเปนนายทะเบียนหลักทรัพยและตัวแทนชําระเงิน (Registrar and 
Paying Agent) 

  การตลาดและการแขงขัน 
  เพ่ือเติมเต็มธุรกิจใหสามารถใหบริการครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา ในสวนของการใหบริการเปน
ผูรับฝากทรัพยสินและผูดูแลผลประโยชน ธนาคารธนชาตใชผลิตภัณฑเสริมเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการบริหาร
การเงินและการลงทุนแกกองทุนตาง ๆ ที่มาใชบริการ เชน ผลิตภัณฑดาน Cash Management เปนตน สวนบริการ 
ผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหลักทรัพย และตัวแทนชําระเงิน ธนาคารธนชาตอาศัยเครือขายธุรกิจ และ
ความสัมพันธอันดีกับฐานลูกคาของธนาคารธนชาตในการขยายการบริการดังกลาว 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
  ในป 2556 ที่ผานมา การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย1 ขยายตัวชะลอลงตามการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัว 
หลังจากที่เรงใชจายไปมากในปกอน ประกอบกับผูประกอบการบางสวนชะลอเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อประเมิน
สถานการณทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะเดียวกันการสงออกสินคาฟนตัวไดอยางชา ๆ เน่ืองจากบางอุตสาหกรรม
ประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิต ทําใหเกิดขอจํากัดทางดานการแขงขัน 
(Competitiveness) ไมสามารถผลิตสินคาที่ตอบสนองความตองการของตลาดโลกท่ีเปล่ียนไปไดมากนัก ทําใหใน 
ไตรมาส 4 ป 2556 เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 5.4 รอยละ 2.9 และรอยละ 2.7 ใน 
ไตรมาส 1 ป 2556 ไตรมาส 2 ป 2556 และไตรมาส 3 ป 2556 ตามลําดับ โดยในดานการใชจายมีปจจัยสนับสนุนจาก
การใชจายภาครัฐ การสงออก และการสะสมสินคาคงคลัง ในขณะที่การใชจายภาคครัวเรือนลดลง สวนในดานการผลิต
มีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร อสังหาริมทรัพยและเกษตรกรรม แตสาขา

                                                           
1 ตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
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อุตสาหกรรมและกอสรางหดตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ป 2556 และโดยรวมทั้งป 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัว
รอยละ 2.9 

  เมื่อพิจารณาดานเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทย พบวาอัตราการวางงานอยูในระดับตํ่า อัตราเงินเฟอชะลอลง
ตามราคาพลังงาน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ซึ่งสวนใหญเปนผลจากการนําเขาทองคํา 
และการสงกลับกําไรและเงินปนผลไปตางประเทศ สวนดุลเงินทุนเคล่ือนยายเกินดุลจากการกูยืมเงินตางประเทศของ
สถาบันรับฝากเงินและการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนตางประเทศโดยรวมทําใหดุลการชําระเงินขาดดุล ภาพรวมเงิน
เฟอป 2556 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียทั้งปอยูในระดับตํ่าที่รอยละ 2.18 ชะลอลงจากปกอนตามราคาพลังงาน และอัตรา
เงินเฟอพ้ืนฐาน (Core inflation) โดยราคาพลังงานชะลอลงจากราคานํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศตามทิศทางราคานํ้ามันใน
ตลาดโลก รวมถึงผลของคาไฟฟาที่ปรับเพ่ิมขึ้นนอยกวาปกอน สําหรับอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน ป 2556 ชะลอลงจาก 
ป 2555 มาอยูที่รอยละ 1.0 ตามแรงกดดันดานตนทุนโดยรวมท่ีอยูในระดับตํ่า แมจะเพ่ิมขึ้นบางในไตรมาสที่ 4 ตาม 
การทยอยปรับราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน แตอุปสงคในประเทศที่ชะลอลงและการแขงขัน 
ที่คอนขางสูง ทําใหการปรับขึ้นราคาสินคาและบริการในภาพรวมทําไดคอนขางจํากัด  

  ในป 2557 การคาดการณ2 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดอยูในเกณฑตํ่า เน่ืองจากคาดการณวาอุปสงคในประเทศ
ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะยังคงชะลอตัวลงตอเน่ือง และอาจใชเวลานานกวาเดิมในการปรับตัวเขาสู
ภาวะปกติ อันเน่ืองมาจากความเช่ือมั่นผูบริโภคท่ีลดลง และนักลงทุนรอดูความชัดเจนของการฟนตัวทางเศรษฐกิจและ
สถานการณทางการเมือง เชนเดียวกับการใชจายและลงทุนภาครัฐที่มีแนวโนมลาชาออกไปอีก แมการสงออกใน
ภาพรวมนาจะปรับดีขึ้นในเกือบทุกตลาดและหมวดสินคาและมีแนวโนมคอย ๆ ปรับดีขึ้น ตามเศรษฐกิจหลักที่ฟน
ตัวอยางชา ๆ แตคงไมเพียงพอที่จะชดเชยการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ ขณะที่ภาคการทองเท่ียวซึ่งเปนแรง
ขับเคล่ือนหลักในชวงที่ผานมาเริ่มไดรับผลกระทบจากเหตุการณทางการเมืองในประเทศ และคาดวาจะสามารถฟนตัว
ไดเร็วหลังเหตุการณสงบลง  

  การเมืองในประเทศและการบริหารงานของรัฐบาล เปนเง่ือนไขสําคัญตอแนวโนมเศรษฐกิจในปน้ี ทั้งน้ี 
นอกจากปญหาการเมืองที่ยืดเยื้อจะมีผลกระทบตอการใชจายและการลงทุนของภาครัฐแลว ปญหาการเมืองยังมีผลตอ
ความเช่ือมั่นในการใชจายของประชาชนและบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชนดวยเชนกัน ทั้งน้ี ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 น้ัน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา
เหตุการณทางการเมืองที่ยืดเยื้ออาจสงผลกระทบเพ่ิมเติมตอการใชจายและการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
การทองเที่ยว จึงไดปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในป 2557 เหลือเพียงรอยละ 3.0 จากเดิมที่เคย
ประมาณไวรอยละ 4.0 ในการประชุมครั้งกอนหนา สวนในรายงานภาวะเศรษฐกิจของ สศช. ที่เผยแพรในวันที่  
17 กุมภาพันธ 2557 น้ันคาดวาจะเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.0 - 4.0 ในป 2557 

  จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไมแนนอน สงผลในธนาคารไดมีแผนงานในการติดตามและทบทวนสถานการณ
แวดลอม (Landscape) ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ อยางใกลชิด ไมวาจะเปน การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจภายในประเทศ การใหความดูแลอยางใกลชิดของความเขมแข็งในภาคอุตสาหกรรม สภาพคลองทาง
การเงิน การเปล่ียนแปลงภายนอกประเทศ อาทิ การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศแผนการปรับลดขนาดธุรกรรม 
อัดฉีดสภาพคลอง (QE Tapering) การปรับตัวของกลุมยูโรหลังภาวะวิกฤตที่ยังแกไขปญหาภาคการเงินและการคลังที่ยัง

                                                           
2 คาดการณเศรษฐกิจ จากสถาบันการเงินตาง ๆ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารพาณิชยตาง ๆ และศูนยวจิัย
เศรษฐกิจของ Nova Scotia Bank  
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ไมเสร็จสิ้น และการแกไขปญหาในภาคการเงินและการคลังที่ยังไมมีความคืบหนาชัดเจนนัก โดยอัตราดอกเบ้ียเงินให
กูยืมของธนาคารในประเทศท่ีประสบปญหา เชน สเปนและอิตาลี ยังอยูในระดับที่สูงกวาประเทศอื่น ๆ คอนขางมาก  
อีกทั้งนโยบายการคลังยังเขมงวดขึ้นตอเน่ือง ดานภาวการณเงินที่ผอนคลายลงบางในบางประเทศยังตองใชเวลาสงผาน
ไปยังภาคเศรษฐกิจจริง ความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนจากความเปราะบางในภาคอสังหาริมทรัพยและภาระหน้ีนอกภาค
ธนาคาร (Shadow Banking) ที่มีสัดสวนตอ GDP คอนขางสูงแตไมไดมีการกํากับตรวจสอบที่เขมงวดนัก และอาจ
กระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได และการปรับขึ้นภาษีการบริโภคของญี่ปุนที่มีกําหนดเริ่มในเดือนเมษายน 2557 
อาจสงผลลบตออุปสงคในประเทศซึ่งเปนแรงสงสําคัญของเศรษฐกิจ โดยผลกระทบเชิงจิตวิทยายังประเมินไดยาก ซึ่ง
ปจจัยเสี่ยงดังกลาวจะสงผลโดยตรงตอปริมาณเงินในตลาด สภาพคลองของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียน และการปรับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 

  การติดตามความคืบหนาของโอกาส (Opportunity) ในการประกอบธุรกิจ จากกระแสประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ทําใหการขยายตัวอยางตอเน่ืองของกิจกรรมการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน (พมา ลาว กัมพูชา 
และมาเลเซีย) ที่ยังคงเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง ในทุกดานการคาชายแดน จะชวยผลักดันใหไทยยังคงเกินดุลจากการคา
ชายแดนภายใตดานการคาชายแดนตาง ๆ รอบประเทศ จากประเทศเพ่ือนบาน นับเปนตลาดศักยภาพสําหรับสินคา
สงออกอีกแหงหน่ึงที่อยูใกลตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อกําแพงภาษีระหวางประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานกลุมน้ีจะ
ลดนอยลงในชวงที่เปล่ียนผานเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ซึ่งโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจจะเกิดขึ้นจากการการเขาถึง และการนําเสนอธุรกรรมทางการเงินตอผูบริโภคและผูประกอบการในพ้ืนที่การคา
ชายแดน และการใหการสนับสนุนผูบริโภคและผูประกอบการทางดานเงินทุน การบริการ และการเปนที่ปรึกษาทางการ
เงิน ทั้งน้ี เพ่ือใหสอดรับกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ที่จะดําเนินการตอเน่ืองในป 2557 ในอันที่จะให
การสนับสนุนผูประกอบการและผูออมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมและการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนไดมากขึ้น อีกทั้งใหสอดรับกับแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน ป 2555 – 2559 (Payment System Roadmap) ใน
การท่ีจะสงเสริมการทําธุรกรรมและการเขาถึงการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส การเตรียมความพรอมและการลดความ
เสี่ยงในระบบการชําระเงิน นอกจากการติดตาม ความคืบหนาของโอกาสแลว การสรางความแข็งแกรงของสถาบัน
การเงิน โดยการบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน จึงเปนสิ่งที่จะตองใหความสําคัญอยางตอเน่ือง 

  ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมการแขงขัน 
  จากผลประกอบการทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย3 ในป 2556 พบวา ผลกําไรสุทธิของธนาคาร
พาณิชยอยูที่ 214,853 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 23.60 จากป 2555 โดยธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
และสาขาธนาคารตางประเทศมีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิรอยละ 25.09 และรอยละ 10.29 ตามลําดับ อันสะทอนถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการปรับตัวของกลุมธนาคารพาณิชยเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองไดเปนอยางดี โดยในป 2556 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่จดทะเบียนในประเทศไทยใช 2 
กลยุทธหลักในการแขงขัน ไดแก กลยุทธการเปนธนาคารที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) และ 
กลยุทธในการมุงเนนลูกคาเปนจุดศูนยกลาง (Customer Centricity) เพ่ือดึงดูดใหลูกคาใชธนาคารเปนธนาคารหลัก 
(Main Bank) ในการทําธุรกรรม รวมทั้งยังไดใหความสําคัญกับการขยายเครือขายสาขาไปยังประเทศในกลุมอาเซียน 
เพ่ือตอบรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) และเพ่ือสนับสนุนการขยาย

                                                           
3 ระบบธนาคารพาณิชย หมายถึง ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศและสาขาธนาคารตางประเทศรวม 30 ธนาคาร 
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ธุรกิจของลูกคาในกลุมประเทศอาเซียนอีกทางหน่ึง สงผลใหธนาคารพาณิชย  ขนาดใหญมีผลกําไรสุทธิเติบโตรอยละ 
24.43 ในป 2556 สําหรับธนาคารพาณิชยขนาดกลางท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยไดเนนการแขงขันดวยกลยุทธแบบ
เฉพาะเจาะจงหรือใชธุรกิจที่ธนาคารมีความชํานาญเปนแรงขับเคล่ือน ผลกําไรสุทธิขององคกร นอกจากน้ี ยังใชกลยุทธ
ขยายฐานลูกคาในตลาดใหมที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งการปรับปรุงระบบการทํางานโดยนํา
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการใหบริการลูกคาเพ่ือลดคาใชจายในการใหบริการ จากกลยุทธที่นํามาดําเนินการ
ในป 2556 สงผลใหธนาคารพาณิชยขนาดกลางมีผลกําไรสุทธิที่เติบโตสูงสุดหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 44.97 และสําหรับ
ธนาคารพาณิชยขนาดเล็กที่จดทะเบียนในประเทศไทยไดใชกลยุทธในการมุงเนนลูกคาเปนจุดศูนยกลาง (Customer 
Centricity) ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา รวมทั้งกลยุทธในการทํา 
Branding ของธนาคารเพ่ือใหเปนที่รูจักของลูกคาอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยผลกําไรสุทธิของธนาคารพาณิชยขนาด
เล็กเติบโตที่รอยละ 20.89 ในป 2556 

  ทั้งน้ี ผลกําไรสุทธิของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 10 ธนาคาร ตามรายธนาคารได
แสดงตามรูปภาพดานลาง 

รูปภาพ: ผลกําไรสุทธิของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย แบงตามรายธนาคาร ป 2555 - 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: งบการเงินฉบับกอนการตรวจสอบ คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ และขอมูลบริษัท 

สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย ณ สิ้นป 2556 เทากับ 12,342,093 ลานบาท เติบโตรอยละ 9.44 หรือประมาณ 
1,064,355 ลานบาท จากป 2555 โดยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศและสาขาธนาคารตางประเทศมีสินเช่ือที่
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.45 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ ถึงแมสินเช่ือจะอยูในเกณฑการขยายตัวที่คอนขางดี แตมีอัตราการ
เติบโตที่ลดลงจากป 2555 ที่มีการขยายตัวที่ รอยละ 15.29 เน่ืองจากการปรับสัดสวนโครงสรางสินเช่ือของธนาคารพาณิชย
จดทะเบียนในประเทศ โดยธนาคารพาณิชยขนาดใหญและขนาดกลางขยายฐานลูกคาสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญอยาง
รอบคอบรัดกุม เพ่ือรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สําหรับสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
สินเช่ือรายยอย แมจะมีการขยายตัวแตเปนการเติบโตในอัตราที่ลดลงในทุกกลุมธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ 
เน่ืองจากหน้ีภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง สงผลใหธนาคารพาณิชยเพ่ิมความเขมงวดในการอนุมัติสินเช่ือ โดยสินเช่ือราย
ยอยที่มีการชะลอตัวสูงสุด คือ สินเช่ือเชาซื้อรถยนต อันเปนผลจากการเติบโตของสินเช่ือเชาซื้อรถยนตที่สูงในป 2555 
ตามนโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาล และจากความตองการสินเช่ือที่ชะลอตัวลงทั้งในสินเช่ือภาคธุรกิจและสินเช่ือราย
ยอย  
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จากการชะลอตัวของสินเช่ือและภาระหน้ีครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ทําใหระบบธนาคารพาณิชยไดกันสํารอง
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเพ่ือรองรับความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต สงผลใหสัดสวนเงินสํารอง (Loan Loss 
Provision) ที่มีตอเงินสํารองพึงกัน (Regulatory Loan Loss Provision) เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 168.3 อันเปนเครื่องบงช้ีวา
ธนาคารพาณิชยไดปองกันความเสี่ยงมากขึ้นและมีความพรอมที่จะรองรับกับภาวะวิกฤตตาง ๆ ได 

ในป 2556  เงินฝากรวมต๋ัวแลกเงินของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 7.13 จากป 2555 โดยเงินฝากทั้ง
ระบบเทากับ 11,175,674 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 ซึ่งแบงเปนการเติบโตของเงินฝากธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ 
และสาขาตางประเทศ รอยละ 9.81 และรอยละ 2.91 ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณต๋ัวแลกเงินปรับตัวลดลง รอยละ 57.03 
จากป 2555 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก ทั้งน้ี ในชวงคร่ึงปแรก สถาบันการเงินไดขยาย
ปริมาณเงินฝาก เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเช่ือ รวมถึงเงินกูยืมโดยการออกตราสารหน้ีระยะสั้น เพ่ือเสริมสรางสภาพ
คลองในการขยายสินเช่ืออีกดวย อยางไรก็ดี ในชวงคร่ึงปหลัง การเติบโตของเงินฝากไดชะลอตัวลงและรักษาระดับจนถึง
สิ้นป อันสอดคลองกับการชะลอตัวของการขยายตัวของสินเช่ือ  

  ความสําเร็จของธนาคารธนชาตในป 2556 
  ธนาคารไดประสบความสําเร็จในการบรรลุความมุงมั่นทั้ง 6 ประการ ผานผลประกอบการทางการเงินที่ดีเยี่ยม 
โดยสามารถนําเสนอแยกตามความมุงมั่นในแตละขอ ดังตอไปน้ี 

  1. เรามีความมุงมั่นที่จะใหบริการทางการเงินที่ครบวงจรดวยคุณภาพที่ดีเลิศ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาในแตละกลุม 
   เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา ธนาคารไดนําเสนอบริการและผลิตภัณฑทางการเงิน
ที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดี อันสงผลใหฐานลูกคาใหมทั้งหมดของธนาคารเพ่ิมขึ้นกวา 650,000 ราย ในป 2556 โดย
ผลิตภัณฑที่มีฐานลูกคาใหมเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน ไดแก ผลิตภัณฑเงินฝากปลอดภาษี ผลิตภัณฑบัตรเดบิต และผลิตภัณฑ
สินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมและรถยนตใชแลว นอกจากน้ี ธนาคารยังมีรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยที่ไมรวมรายการพิเศษจาก
การขายธนชาตประกันชีวิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.50 ในป 2556 อันเปนผลมาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงของบริษัท
ในเครือ และการทํา Cross selling กับฐานลูกคาปจจุบันของธนาคาร สงผลใหอัตราสวน Cross-sell ตอลูกคาเพ่ิมขึ้นอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะในกลุมลูกคาคนรุนใหมและลูกคาธุรกิจที่มีอัตราสวน Cross-sell ตอลูกคาเพ่ิมขึ้นมากถึง 6 ผลิตภัณฑ
ตอลูกคา จากป 2555 

  2. เรามีความมุงมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกคา โดยเนนการลงทุนทางดานบุคลากร 

เพ่ิมความรูความสามารถและพัฒนาทักษะการเปนผูนํา รวมถึงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 
   ธนาคารไดพัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรมท้ังในและตางประเทศภายใตความรวมมือจาก Nova Scotia
พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร เพ่ือใหพนักงานเกิดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีภาวะผูนําที่
เหมาะสม นอกจากน้ี ธนาคารยังไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานผานโครงการ “Optimization Strategy” เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของธนาคารใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อาทิ ระบบ Business Line Reengineering ที่จะชวยปรับปรุง
กระบวนการทํางาน (End-to-end Process) ใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบ Sales and Services, CRM Tool, Customer 
Satisfaction Index (CSI) และ T-Advisor ที่จะชวยใหธนาคารสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ตรงตามความ
ตองการของลูกคาไดมากที่สุด หรือระบบ Collection Optimization ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือควบคุมหน้ีดอยคุณภาพ
และการต้ังเงินสํารองของธนาคาร เปนตน 
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  3. เรามีความมุงมั่นที่จะดํารงความเปนที่หน่ึงในตลาดสินเช่ือรถยนตและขยายธุรกิจในตลาดสินเช่ือรถมือ
สองและธุรกิจรถแลกเงิน 
   ในป 2556 ธนาคารยังคงดํารงความเปนที่หน่ึงในตลาดสินเช่ือเชาซื้อรถยนต โดยมุงเนนการปรับ
องคประกอบของโครงสรางสินเช่ือเชาซื้อรถยนตทั้งหมดใหมีคุณภาพ และสามารถนําเสนอสินเช่ือเชาซื้อรถยนตที่ครบ
วงจรตรงตาม ความตองการที่หลากหลายของลูกคาในแตละกลุม ทั้งสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม สินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือ
สอง และสินเช่ือ รถแลกเงิน นอกเหนือจากการเติบโตของสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมกวา 200,000 คันในป 2556 แลว 
ธนาคารยังประสบผลสําเร็จในการขยายธุรกิจสินเช่ือรถแลกเงินซึ่งเปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูง โดยในป 2556 
ธนาคารไดขยายธุรกิจรถแลกเงินเพ่ิมขึ้นกวา 40,000 คัน อยางไรก็ดี เพ่ือรักษาคุณภาพของโครงสรางสินเช่ือเชาซื้อ
รถยนต ธนาคารมีนโยบายระมัดระวัง การขยายธุรกิจของสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการเกิด
สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดใหอยูในระดับที่เหมาะสม นอกจากน้ี ธนาคารยังไดใหความสําคัญกับการเปนสถาบัน
การเงินที่นําเสนอผลิตภัณฑและบริการเชาซื้อครบวงจร ผานการดําเนินโครงการ Original Equipment Manufacturer 
(OEM) เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับผูผลิต รวมถึงการรักษาความสัมพันธกับดีลเลอรรถยนตอันเปนคูคาสําคัญทาง
ธุรกิจของธนาคารอยางตอเน่ือง 

  4. เรามุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาเงินฝากเพ่ือสรางสภาพคลองใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต 
   เพ่ือเสริมสรางสภาพคลองใหสอดรับกับการเติบโตของสินเช่ือ ในป 2556 ธนาคารไดขยายฐานลูกคาเงิน
ฝากใหมมากกวา 370,000 ราย โดยเฉพาะเงินฝากประเภทปลอดภาษีที่ฐานลูกคาใหมเพ่ิมขึ้นมากกวา 15,000 ราย 
นอกจากนี้ ธนาคารยังประสบความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางกลุมลูกคาเงินฝากที่มุงเนนการขยายฐานลูกคาราย
ยอย และโครงสรางประเภทเงินฝากโดยการขยายฐานลูกคาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพยและ
บัญชีเงินฝากประจําใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม อนันําไปสูการลดตนทุนเงินฝากของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ 

  5. เรามุงมั่นที่จะขยายและเพ่ิมสวนแบงการตลาดธุรกิจสินเช่ือในกลุมลูกคาเปาหมาย 
   ในป 2556 ธนาคารไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปรับโครงสรางสินเช่ือเพ่ือสรางความสมดุล โดยการ
ใชกลยุทธในการขยายสินเช่ือประเภทอื่นนอกเหนือจากสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ผานการนําเสนอผลิตภัณฑสินเช่ือที่
หลากหลาย ไมวาจะเปนสินเช่ือธุรกิจลูกคารายใหญ สินเช่ือธุรกิจลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม และสินเช่ือลูกคาราย
ยอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับกลยุทธในการมุงเนนสินเช่ือที่มีผลตอบแทนสูง ผานการพัฒนาผลิตภัณฑสินเช่ือธุรกิจ
ขนาดยอม (SME-S) สินเช่ือบัตรเครดิต และสินเช่ือสวนบุคคล ซึ่งในป 2556 ธนาคารประสบผลสําเร็จในการขยาย
สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือรายยอย โดยฐานลูกคารายใหมไดขยายตัวเกือบแสนราย 

  6. เรามีความมุงมั่นที่จะเพ่ิมปริมาณและสัดสวนรายไดทางดานคาธรรมเนียมใหอยูในระดับเดียวกับคาเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย 
   เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายในการเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมในระยะยาว และปรับโครงสรางรายไดของธนาคาร
อยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารไดเล็งเห็นความสําคัญ และมุงเนนการทํา Cross selling ผานการนําเสนอผลิตภัณฑของ
ธนาคารควบคูไปกับผลิตภัณฑของบริษัทในเครือ อาทิ ผลิตภัณฑประกันชีวิต ผลิตภัณฑประกันภัย ผลิตภัณฑ
หลักทรัพยและผลิตภัณฑกองทุนรวม เปนตน โดยเฉพาะผลิตภัณฑประกันชีวิตที่ธนาคารไดรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
กับพรูเด็นเชียลประกันชีวิต อันนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนองความตองการท่ี
หลากหลายของลูกคาไดเปนอยางดี ทําใหลูกคาไดรับผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการ และไดรับการพัฒนาจาก
สถาบันการเงินช้ันนําระดับโลก 
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นอกเหนือจากความสําเร็จในดานผลประกอบการที่เห็นไดอยางชัดเจนแลว ธนาคารยังไดรับความไววางใจจาก
สถาบันจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) ช้ันนําของประเทศและของโลก อันนํามาสูการไดรับรางวัล ดังน้ี รางวัล 
“Trusted Brand 2013” จาก Reader Digest รางวัล “Automotive Finance Company of the Year” จาก Frost & Sullivan 
Thailand Excellence Awards 2013 รางวัล “Morningstar Thailand Fund Award 2013” จาก Morningstar Awards รางวัล 
“Best Surveyor Award 2012” จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย รางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเดน 
อันดับ 2 ประจําป 2555” จากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และรางวัล “บริษัท
ยอดเยี่ยมแหงป: Company of the year 2012” จากหอการคาไทย-แคนาดา อันบงช้ีถึงศักยภาพของธนาคารในการเปน
ธนาคารช้ันนําที่พรอมจะนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีตอบสนองความตองการอันหลากหลายของลูกคาไดเปนอยางดี 

  ความสามารถในการแขงขันของธนาคารเปรียบเทียบกับคูแขง 

  หากเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยอื่น ธนาคารนับไดวาเปนธนาคารหน่ึงที่มีศักยภาพในการเติบโตใน 
ระยะยาว โดยในป 2556 ธนาคารมีสินทรัพยรวม 1,038,349 ลานบาท เพ่ิมขึ้นกวา 19,000 ลานบาทจากป 2555  
หรือคิดเปนรอยละ 7.33 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยของ
ธนาคารเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของสินเช่ือ ณ สิ้นป 2556 โดยธนาคารมีสินเช่ือทั้งหมด 790,017 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 4.77 จากป 2555 ทั้งน้ี สัดสวนสินเช่ือของธนาคารเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยจดทะเบียนใน
ประเทศไทย คิดเปนรอยละ 7.04 โดยสินเช่ือที่มีการเติบโตสูงสุดใน 2 ลําดับแรก ไดแก สินเช่ือเชาซื้อรถยนตและสินเช่ือ
สวนบุคคลไมมีหลักประกัน นอกจากน้ี ในป 2556 ธนาคารมีเงินฝากและเงินกูยืมทั้งหมด 811,308 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 4.48 จากป 2555 อันเปนผลจากการขยายฐานลูกคารายยอยในผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยเพ่ือลดตนทุนเงินฝาก
อยางยั่งยืน โดยสัดสวนเงินฝากของธนาคารตอเงินฝากทั้งหมดของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย คิดเปน
รอยละ 6.86 
  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในการเขารับบริการและผลิตภัณฑทางการเงินที่สอดคลองกับความ
ตองการ ธนาคารไดจัดเตรียมชองทางในการใหบริการในหลากหลายรูปแบบใหกับลูกคา โดย ณ สิ้นป 2556 ธนาคารมี
จํานวนสาขารวมสํานักงานใหญทั้งหมด 621 สาขา นับเปนลําดับที่ 5 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย หรือคิดเปนรอย
ละ 9.38 ของสาขาธนาคารพาณิชยทั้งหมด นอกจากน้ี ธนาคารยังไดใหบริการทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
อันไดแก ตูเอทีเอ็ม จํานวน 2,057 ตูธนาคารออนไลน หรือ “ธนชาต i-Net” และการใหบริการทางการเงินผานทาง
โทรศัพทหรือ Interactive Voice Response (IVR) อันเปนการนําเสนอชองทางที่เหมาะสมและครอบคลุมกับ 
ความตองการท่ีหลากหลายในแตละกลุมลูกคา 

ผลิตภณัฑธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการลงทุน 

 ผลิตภัณฑธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการลงทุน 
 ธุรกิจหลักทรัพย ใหบริการโดยบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บล. ธนชาต”) ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ก (Full License) ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (ในประเทศและตางประเทศ) การจัด
จําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การ
เปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และไดประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 ไดแก การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือ
ตนเอง สวนธุรกิจจัดการลงทุน ใหบริการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (“บลจ. ธนชาต”) ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-14 

ธุรกิจหลักทรัพย 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยแบงออกเปน 2 สายงานหลัก ไดแก สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 
และสายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บล. ธนชาต มีสํานักงานสาขาทั้งหมด 
35 สาขา โดยประกอบไปดวยธุรกิจตาง ๆ ดังน้ี 
 1. นายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย รวมท้ังใหบริการขอมูลวิเคราะห
หลักทรัพยแกลูกคาเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกคาของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ
ลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
  บริษัทไดดําเนินธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ โดยเริ่มใหบริการในป 2552 ทั้งน้ี 
บริษัทมีแนวคิดที่จะเปดโอกาสในการลงทุนสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดารายยอย และนิติบุคคล เพ่ือใหนักลงทุนมี
ทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทไดใหบริการ
ระบบสงคําสั่งซื้อขายแบบ Direct Market Access: DMA เพ่ือซื้อขายหลักทรัพยในประเทศตาง ๆ ไดโดยตรงเกือบทั่วทุก
มุมโลก ดังน้ี 
  ทวีปเอเชีย: ออสเตรเลีย ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เกาหลีใต ไตหวัน จีน 
โดยในป 2557 เตรียมเปดใหบริการเพ่ิมในประเทศเวียดนาม และลาว 
  ทวีปอเมริกา: สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
  ทวีปยุโรป: เนเธอรแลนด เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี เดนมารก ฟนแลนด สวีเดน 
นอรเวย สเปน สวิตเซอรแลนด โปแลนด ออสเตรีย 
 2. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
และตราสารอนุพันธ 
 3. การยืมและใหยืมหลักทรัพย (Securities Borrowing and Lending: SBL) ใหบริการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
สําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 4.  การเปนผูออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative warrant: DW) เพ่ือเปนอีกหน่ึงทางเลือก
ในการลงทนุใหกับลูกคาในการเพ่ิมสภาพคลอง และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
 5. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหบริการเปนตัวแทนสนับสนุนการขาย และใหขอมูล
กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตาง ๆ ที่ บล. ธนชาต เปนตัวแทน 
 6. ที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพย ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
และเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยทั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย 
 7. นายทะเบียนหลักทรัพย ใหบริการใน 3 ลักษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพยผูออกหลักทรัพย  
นายทะเบียนผูถือหลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพยโครงการการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมแกกรรมการ หรือพนักงาน หรือบริษัทยอย (Employee Stock Option Program: ESOP) 
 8. การเปนผูออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ (Structured Notes) เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการลงทุนที่
หลากหลายใหกับลูกคามากย่ิงขึ้น รวมท้ังเปนเครื่องมือทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
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สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-15 

 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 1. ป 2556 ถือเปนปที่ ดีที่สุดในรอบทศวรรษ ทั้งปริมาณการซื้อขาย และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย (SET Index) ซึ่งตลาดหลักทรัพยไทยมีธุรกรรมการซื้อขายอยางเนืองแนนในชวง 6 เดือนแรกของป 
กอนที่จะกลับมาซบเซาลงในชวงคร่ึงปหลัง ดวยมีสาเหตุหลักเริ่มจากความกังวลเก่ียวกับปญหาเงินทุนไหลออกจาก
ตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย กลับไปยังสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) หากสหรัฐฯ เริ่มถอน
มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) เมื่อปจจัยทางเศรษฐกิจฟนตัวตามเปาหมาย สงผลให SET 
Index เกิดความผันผวนต้ังแตชวงไตรมาส 2 ตามดวยประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลงตอเน่ือง 
หลังไตรมาส 1 โดยเปนการชะลอตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศ จากปญหารถยนตคันแรกและหน้ีครัวเรือน 
ขณะที่ภาคสงออกฟนตัวชาจากการแข็งคาของเงินบาทในชวงตนป และการหดตัวของยอดสงออกสินคาเกษตร และ
สินคาอิเล็กทรอนิกส สงทายปลายปดวยปญหาการเมืองภายในประเทศ ซึ่งกระทบตอการบริโภคและการลงทุนสงผลให
เศรษฐกิจในไตรมาส 4 ชะลอตัวลงอีกครั้ง สําหรับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในป 2556 อยูที่ 12.33 ลานลานบาท โดย
นักลงทุนรายยอยยังคงมีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยสูงสุดคิดเปนรอยละ 57 ของตลาด ขณะที่นักลงทุนตางประเทศ
เปนผูขายสุทธิดวยมูลคาขายสุทธิสูงถึง 193,911 ลานบาท ดานการระดมทุนในป 2556 มีบริษัทจดทะเบียนเขาระดมทุน
ในตลาดแรกทั้งหมด 28 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย (SET) 13 บริษัท และตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) 15 บริษัท) ทั้งน้ี 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย ณ สิ้นปปดที่ 1,298.71 จุด ตํ่ากวาป 2555 ซึ่งปดที่ 1,391.93 จุด อยู 93.22 จุด หรือลดลงรอยละ 
6.7 มูลคาซื้อขายเฉล่ียตอวันอยูที่ 48,070.25 ลานบาท  

  สําหรับ บล. ธนชาต มีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 4.66 เปนอันดับที่ 6 จากจํานวนบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด 
33 บริษัท ในป 2556 ภาวะการแขงขันยังคงมีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมนักลงทุนทั่วไป (Retail) จากการเปดตัวบริษัท
หลักทรัพยใหม 2 บรษิัท คือ บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) (AEC) และบริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด
(Apple Wealth) ขณะที่บริษัทหลักทรัพยตางประเทศสามารถแยงชิงสวนแบงการตลาดไดมากขึ้น และเริ่มมีความรวมมือ
ในการสรางธุรกิจระหวางธนาคาร และบริษัทหลักทรัพยในเครือมากขึ้น  
 2. สมาชิกในตลาดอนุพันธปจจุบนัมีทั้งสิ้น 42 ราย ในป 2556 มีปริมาณการซื้อขายรวมท้ังสิ้น 16,664,126 สัญญา 
คิดเปนปริมาณการซื้อขายเฉล่ีย 68,017 สัญญาตอวัน เพ่ิมขึ้นกวารอยละ 55.2 จากป 2555 ที่มีจํานวน 43,823 สัญญา 
ตอวัน โดยปริมาณการซื้อขายสวนใหญมาจาก Stock Futures, SET50 Index Futures, Gold Futures และ USD Futures 
ตามลําดับ โดยเมื่อคํานวณเปนมูลคาการซื้อขายตอวันของท้ังตลาด ณ สิ้นป 2556 พบวา มีมูลคาสูงสุดถึง 26,970 
ลานบาทตอวัน และมีจํานวนบัญชีซื้อขายของผูลงทุนรวมทั้งสิ้น 87,693 บัญชี สําหรับ บล. ธนชาต มีสวนแบงการตลาด
อยูที่รอยละ 2.20 หรืออันดับที่ 16 จากจํานวนสมาชิกในตลาดอนุพันธทั้งหมด 
 3. ปจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย ยังมีการแขงขันคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะ
ในสวนของธุรกรรมของการรวมกิจการ การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการระดมทุนที่เพ่ิมมากขึ้น ถึงแมวา
การแขงขันดานราคาจะมีสูงขึ้น แตศักยภาพการแขงขันหลักดานคุณภาพของการใหบริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร 
ทั้งดานการใหคําแนะนําที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และการแกปญหาใหกับลูกคา การมีเครือขายของ 
ผูใหบริการ ตลอดจนการสรางสรรค และนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม และประโยชนใหกับลูกคา
ได อันจะทําใหลูกคาเลือกใชบริการของบริษัทเพ่ิมมากขึ้น 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-16 

ธุรกิจจัดการลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 บลจ. ธนชาต ใหบริการจัดการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูลงทุนรายยอย 
ผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายหนวยลงทุนผานชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง ไดแก สาขา
ของธนาคาร และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่เปนสถาบันการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดใหมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใน
การใหบริการที่เก่ียวกับการลงทุน โดยควบคุมดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
อยางเครงครัดเพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูลงทุน และในปน้ีมีการนําเสนอการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 ณ สิ้นป 2556 มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทั้งสิ้น 22 บริษัท มีมูลคาทรัพยสินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวม
ที่เสนอขายประชาชนทั่วไปท้ังสิ้น 2,670,044.63 ลานบาท (ไมรวมกองทุนรวมวายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอ 
ผูลงทุนตางประเทศ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพ่ือแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน  และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง) ซึ่งมีมูลคาทรัพยสินสุทธิเพ่ิมขึ้นจากป 2555 รอยละ 17.86 มีกองทุนที่จัดต้ังใหม
ระหวางป 2556 จํานวน 823 กองทุน รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งสิ้น 1,635,060.98 ลานบาท โดยกองทุนที่จัดต้ังใหม
สวนใหญเปนกองทุนประเภทตราสารหน้ีระยะสั้นอายุไมเกิน 1 ป ที่ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 647 
กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,389,647.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.99 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่จัดต้ัง
ใหมในป 2556 สําหรับกองทุนที่ บลจ. ธนชาต เสนอขายในป 2556 รอยละ 67.97 เปนกองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น 
อายุไมเกิน 1 ป ซึ่งมีแนวโนมเปนไปตามอุตสาหกรรมกองทุนรวม 
 ณ สิ้นป 2556 บลจ. ธนชาต มีมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการรวม 134,401 ลานบาท แบงเปน ธุรกิจกองทุน
รวม 105,308.74 ลานบาท กองทุนสวนบุคคล 18,565.15 ลานบาท และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 10,526.70 ลานบาท 

ผลิตภัณฑธุรกิจประกัน 
 การดําเนินธุรกิจประกันของกลุมธนชาต แบงออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจประกันภัย ดําเนินการโดย
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ธนชาตประกันภัย) ใหบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจ 
ประกันชีวิต ดําเนินการโดยบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ประกันชีวิตนครหลวงไทย) ประกอบ
ธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สําหรับสถาบันและองคกร และสําหรับบุคคลทั่วไป 

ธุรกิจประกันภัย 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 ใหบริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกันวินาศภัย ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัย
รถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-17 

 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 ในป 2556 ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยยังคงมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองจากป 
2555 โดยในชวง 9 เดือนของป 2556 มีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับรอยละ 15.8 เปนอัตราการเติบโตที่ลดลงเม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2555 ที่มีอัตราการเติบโตรอยละ 27.1 เปนผลจากโครงการของภาครัฐในป 2555 ที่สงเสริมให
ประชาชนมีรถคันแรก ทําใหเบี้ยประกันภัยรถยนตของอุตสาหกรรมมีอัตราเพ่ิมขึ้นสูงเมื่อเทียบกับปปจจุบัน 
 โครงสรางตลาดประกันวินาศภัยในป 2556 การประกันภัยรถยนตยังคงมีสวนแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 57 
ของมูลคาตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสวนแบงตลาดที่รอยละ 36 สวนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนสง มีสวนแบงตลาดรอยละ 5 และรอยละ 2 ตามลําดับ 
 ธนชาตประกันภัยมุงเนนมาตรฐานการใหบริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย ตลอดจนไดพัฒนาสาย
ผลิตภัณฑ และนําเสนอกรมธรรมประเภทใหม ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตองการ
ของกลุมลูกคา คํานึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแขงขัน ใหทันกับ
สภาวการณที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และรักษากลุมลูกคาเดิม กลุมลูกคา
หลักสวนใหญประมาณรอยละ 95 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด ไดแก กลุมลูกคารายยอยที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอา
ประกันอยูในชวงไมเกิน 5 ลานบาท โดยประเภทผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ลูกคาเลือก ไดแก การประกันภัยรถยนต 
และการประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย กลุมลูกคาดังกลาวมาจากลูกคาสินเช่ือของธนาคารธนชาต และการทําการตลาดของ 
ธนชาตประกันภัย 
 สําหรับกลุมลูกคาที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันต้ังแต 5 ลานบาทขึ้นไปน้ัน ไดแก ลูกคากลุมสถาบัน
องคกรเอกชนที่ดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยและอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่
ใหบริการแกลูกคากลุมน้ี คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย จากลักษณะของฐานลูกคาที่ไดกลาวมา
ขางตนสามารถสรุปไดวา ต้ังแตธนชาตประกันภัยไดเริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มิไดมีการพ่ึงพิงลูกคารายหน่ึง
รายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของธนชาตประกันภัย นอกจากนี้ ไดเปดดําเนินการใหบริการรับประกันภัยเฉพาะ
ลูกคาภายในประเทศเทาน้ัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย จากประมาณการเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของป 2557 ซึ่งอางอิงจาก 
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) คาดการณวา เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองจากป 2556 ซึ่ง
จะสงผลใหเบี้ยประกันวินาศภัยของไทยมีอัตราการขยายตัวที่รอยละ 16.7 โดยคาดวาจะมีเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวม
ท้ังสิ้น 252,383 ลานบาท ทั้งน้ี อัตราการเติบโตสูงสุดของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะอยูที่รอยละ 25.0 รองลงมาคือ 
การประกันภัยรถยนตจะมีอัตราการเติบโตรอยละ 12.9 การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันอัคคีภัย จะมี
อัตราการเติบโตรอยละ 9.9 และรอยละ 6.9 ตามลําดับ 

ธุรกิจประกันชีวิต 

 บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 ใหบริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุม ซึ่งเปนหลักประกันดานการออมเงิน ใหความคุมครองชีวิต
และสุขภาพ สําหรับบุคคล ลูกคาสถาบัน และองคกรทั่วไป 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-18 

 ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัท มีผลิตภัณฑสะสมทรัพย ผลิตภัณฑช่ัวระยะเวลา ดังน้ี 
- ผลิตภัณฑ SCI Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ป ชําระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ป ดานเงินคืน 

สิ้นปกรมธรรมที่ 1-19 รับเงินคืนรอยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สิ้นปกรมธรรมที่ 20 รับคืนเมื่อครบ
กําหนดรอยละ 150 ของทุนประกันภัยเริ่มตน รวมรับเงินคืนตลอดสัญญารอยละ 207 ของทุนประกันภัย
เริ่มตน 

- ผลิตภัณฑ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกัน 5 ป ชําระเบี้ยประกัน 5 ป ใหความคุมครองการเสียชีวิต
ทุกกรณี ทั้งกรณีเจ็บปวย และอุบัติเหตุ โดยใหคุมครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาท พรอมความคุมครอง 
ดานคารักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน ทั้งกรณีเจ็บปวยและอุบัติเหตุ ดวยวงเงินคารักษาพยาบาลสูงถึง 
200,000 บาทตอครั้ง 

 ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตกลุมของบริษัท มีผลิตภัณฑทั้งแบบที่ใหความคุมครองชีวิต และความคุมครองดาน
สุขภาพ โดยใหความคุมครองทั้งในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน และรับความคุมครองไดโดยไมตองตรวจ
สุขภาพ ดวยเบี้ยประกันอัตราเดียวทุกเพศ ทุกอายุ 

 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 
 กลยุทธดานการตลาดของประกันชีวิตนครหลวงไทย จะเนนการทําตลาดสําหรับลูกคารายบุคคล โดยบริษัทจะเนน
การขายผลิตภัณฑออมทรัพยและสุขภาพ สําหรับลูกคาที่มีรายไดระดับกลางขึ้นไป (Middle-Upper Income) 

 ชองทางการจําหนาย 
 ประกันชีวิตนครหลวงไทย ดําเนินธุรกิจภายใตกลยุทธทางการตลาดหลากหลายชองทางการขาย เพ่ือตอบสนอง 
ความตองการทางดานการเงินและความคุมครองไดอยางครอบคลุมทุกกลุมลูกคาเปาหมาย โดยชองทางการขายของ
บริษัท ประกอบดวย ชองทางการขายทางโทรศัพท (Telesales) และชองทางการขายผานนายหนานิติบุคคล (Broker) ที่
ไมใชชองทางการขายผานธนาคารธนชาต 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ธุรกิจบริหารสินทรัพยของกลุมธนชาต แบงกลุมไดดังน้ี 

1. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด (“บบส. เอ็น เอฟ เอส”) และบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
(“บบส. แมกซ”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนโดยตรง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพรวมท้ัง
หลักประกันของสินทรัพยน้ัน จากสถาบันการเงินทั่วไป และสถาบันการเงินที่ปดกิจการแลว เพ่ือนํามาบริหารหรือ
จําหนายจายโอนตอไป และประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามท่ีไดรับอนุญาตไวในประกาศกระทรวงการคลัง 
หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวมีเปาหมายหลักในการแกปญหาหน้ีคางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะ 

ทางการเงินของลูกหน้ี ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี มีวัตถุประสงคและนโยบายหลักในการบริหาร 
หน้ีดอยคุณภาพและฟนฟูคุณภาพลูกหน้ี โดยดําเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ใหลูกหน้ี
สามารถชําระหน้ีไดตามความสามารถท่ีแทจริง และกลับเปนสินเช่ือที่มีคุณภาพ สําหรับการบริหารทรัพยสินรอการขาย 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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สวนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2-19 

รวมท้ังการขายทรัพยสินรอการขายใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป เพ่ือใหเปนไปตามกลยุทธการดําเนินงานที่วางไว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได โดยไดมีการวาจางที่ปรึกษาพิเศษ 
ดานทรัพยสินรอการขายไวเปนการเฉพาะ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดราคาขาย และบริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มีมูลคาสูง 
รวมท้ังพิจารณาแตงต้ังตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลาน้ัน ดวยการจัดทํา Package ของ
ทรัพยสินใหมี Value-added เพ่ิมขึ้น โดยประสานความรวมมือกับกลุมบริษัทในเครือ และเพ่ิมชองทางในการ 
จัดจําหนาย เชน ผานนายหนาหรือตัวแทนจัดหา และติดตอกับบริษัทที่ดําเนินการประมูลขายหลักทรัพย และผาน
เว็บไซตของกลุมธนชาต รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชนตอการจําหนาย เพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

2. บริษัท บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด (“บบส. ที เอส”) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอน
จากธนาคารนครหลวงไทย ทั้งสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดและทรัพยสินรอการขาย โดยดําเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือทํา
การปรับปรุงโครงสรางหน้ี ใหลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีไดตามความสามารถที่แทจริง และกลับเปนสินเช่ือที่มีคุณภาพ 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 บบส. ที เอส มีวัตถุประสงคและนโยบายหลักในการบริหารหน้ีดอยคุณภาพ และฟนฟูคุณภาพลูกหน้ีที่รับโอนมา
จากธนาคารนครหลวงไทย เพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอน รวมทั้งการขายทรัพยสินรอการขาย (NPA) ใหแก
บุคคลภายนอกท่ีสนใจทั่วไป ดังน้ัน เพ่ือใหการขายทรัพยสินกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับ
คูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได บริษัทจึงไดวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานทรัพยสินรอขายไวเปนการเฉพาะ เพ่ือทําหนาที่
กําหนดราคาขายและบริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มีมูลคาสูง พรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดของทรัพยสิน จัดทําแผน
และนําเสนอขายตอลูกคากลุมเปาหมาย รวมท้ังแตงต้ังนายหนาหรือตัวแทนระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลาน้ัน
เพ่ือจัดทํารูปแบบ (Package) ของทรัพยสินใหมีมูลคาเพ่ิม (Value-Added) โดยประสานความรวมมือกับกลุมบริษัท 
ในเครือและเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนาย เชน ผานนายหนาหรือตัวแทนจัดหาและติดตอกับบริษัทที่ดําเนินการประมูล
ขายทรัพยสิน หรือผานเว็บไซตของกลุมธนชาต รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชนตอการจําหนาย เพ่ือเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

ธุรกิจลีสซ่ิง 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“ราชธานีลิสซิ่ง”) ดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเพ่ือเชาซื้อและสินเช่ือเพ่ือ

เชาทางการเงิน โดยมุงเนนตลาดรถยนตทั้งใหมและเกา รถยนตเพ่ือการพาณิชย ซึ่งไดแก รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก 
และรถบรรทุกขนาดใหญ เปนตน และประเภทรถยนตน่ังสวนบุคคล ทั้งน้ี บริษัทมีเงินใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมและ
รถยนตเกา คิดเปนประมาณรอยละ 50 และ 50 ตามลําดับ ของยอดเงินใหสินเช่ือทั้งหมด และมีสัดสวนเงินใหสินเช่ือเชา
ซื้อสาํหรับรถบรรทุก และรถยนตประเภทอื่น คิดเปนรอยละ 75 และ 25 ตามลําดับ 

การดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง ถือเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการใหบริการ
สินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม บริษัทจึงตองคํานึงถึงปจจัยหลายดานในการพิจารณาปลอยสินเช่ือ ซึ่งไดแก สภาพการใชงาน
ของรถ ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือสอง การตรวจสอบหลักฐาน ทะเบียนรถยนต เปนตน ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงตองมี
ทีมงานที่มีประสบการณในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนตมือสอง 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขาย เชน การใหบริการตอภาษีทะเบียนรถยนตประจําป การตออายุ
กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งการนํารถยนตไปตรวจสภาพเพ่ือตอภาษีทะเบียนรถยนต ซึ่งนอกจากจะเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาแลว ยังเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชนใหกับบริษัทในแงของการ
คุมครองทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายใหแกบริษทัดวย 
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การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 ภาพรวมของการแขงขันในธุรกิจลีสซิ่งและเชาซื้อในประเทศ ยังคงมีการแขงขันที่รุนแรงโดยสถาบันการเงิน เชน 
ธนาคารพาณิชย ธุรกิจลีสซิ่งและเชาซื้อของผูผลิตและตัวแทนจําหนายรถยนต ซึ่งมุงเนนการทําตลาดสินเช่ือรถยนตใหม
สวนบุคคลเปนหลัก ทําใหผูประกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดสวนไปยังการใหสินเช่ือสําหรับรถยนต 
มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา เพ่ือรักษาสวนตางของดอกเบี้ย (Margin) อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนปรับสัดสวนการ
ปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตเพ่ือการพาณิชยประเภทรถบรรทุกมากขึ้น ทั้งรถบรรทุกใหมและรถบรรทุกมือสอง ในชวง 
3-5 ปขางหนา โดยมีเปาหมายที่รอยละ 75 ของพอรตสินเช่ือเชาซื้อของบริษัท เน่ืองจากบริษัทคาดวาลูกคากลุมดังกลาว
จะมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และใหผลตอบแทนในดานอัตราการทํากําไรท่ีสูงกวา และมีความเสี่ยงที่ตํ่ากวา
รถยนตน่ังสวนบุคคล ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถเล่ียงการแขงขันกับสถาบันการเงินขนาดใหญที่มีตนทุนการดําเนินงาน
ที่ตํ่ากวา และสามารถเพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางธุรกิจไดมากขึ้น 
 จากประสบการณอันยาวนานและความชํานาญทางธุรกิจ การใหบริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพันธ
และการใหผลตอบแทนที่ดีแกผูจําหนายรถยนตมือสอง ทําใหบริษัทยังคงสามารถแขงขัน และสามารถรักษาสวนแบง
ทางการตลาดไวได ภายใตสถานการณการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

  (1) แหลงที่มาของเงินทุน 
   แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย นอกจากจะไดจากเงินกองทุน ซึ่งไดแก ทุนที่
ออกและเรียกชําระแลว ซึ่งในป 2556 มีจํานวน 55,137 ลานบาท รวมถึงสํารองตามกฎหมายและกําไรสะสมแลว 
แหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารธนชาตยังไดจากแหลงที่มาที่สําคัญอีก 2 แหง คือ 
   1. เงินฝาก ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 719,079 ลานบาท 
   2. เงินกูยืม จํานวน 92,229 ลานบาท แบงเปน แหลงเงินทุนที่ไดจากหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เพ่ือนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 จํานวน 7,130 ลานบาท หุนกูดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 40,516 
ลานบาท หุนกูไมดอยสิทธิ จํานวน 14,246 ลานบาท หุนกูระยะสั้น จํานวน 29,226 ลานบาท ต๋ัวแลกเงิน จํานวน 1,065 
ลานบาท และอื่น ๆ จํานวน 46 ลานบาท 

  (2) การจัดหาเงินทุน หรือใหกูยืมผานบุคคลที่เก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 
   ธนาคารธนชาตไดใหกูยืมแกบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกันเฉพาะในกลุมธนชาต 
โดย ณ สิ้นป 2556 ธนาคารธนชาตไดใหกูยืมแก บบส. ที เอส (บริษัทยอยของธนาคารธนชาต) เพ่ือใชในการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพตามนโยบายธุรกิจของกลุมธนชาต โดยในป 2556 มียอดเงินกูคงคางจํานวน 4,555 ลานบาท ลดลง
จาก 6,060 ลานบาท ณ สิ้นป 2555  
   ยอดเงินกูยืมคงคางดังกลาวคิดเปนรอยละ 0.68 ของยอดเงินที่ใหกูยืมทั้งหมด ณ สิ้นป 2556 โดยทั้งหมด
เปนการใหกูยืมเงินภายใตการอนุญาตจาก ธปท. 
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 สวนที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง หนา 3-1

3.ปจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ในป 2556 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังเปนไปอยางลาชา ดังจะเห็นไดจากตัวเลขเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และอาเซียนหลายประเทศขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจของ 
กลุมประเทศในสหภาพยุโรปยังคงหดตัว แมวาจะมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในชวงปลายป สงผลใหความตองการสินคา
สงออกของไทยลดลง ประกอบกับ อุปสงคภายในประเทศภาคเอกชนทั้งดานการบริโภค และดานการลงทุน ปรับตัว
ลดลง อันเน่ืองมาจากปญหาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของไทยในป 2556 
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง   

ดานเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในป 2556 สินเช่ือภาคเอกชนและสินเช่ือภาคครัวเรือนขยายตัวในอัตรา
ที่ลดลง ตามการชะลอการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน อันเกิดจากความไมชัดเจนของสถานการณเศรษฐกิจ 
และการระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือใหแกภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนผลจากภาระหน้ีครัวเรือนที่อยูใน
ระดับสูง ทั้งน้ี สินเช่ือเพ่ือเชาซื้อรถยนต เปนหน่ึงในประเภทสินเช่ือที่มีการชะลอตัวลงมาก ภายหลังการสงมอบรถยนต
ภายใตโครงการคืนภาษีรถคันแรกของรัฐบาลในป 2555 หมดลง  

อยางไรก็ดี ในป 2557 มีปจจัยเสี่ยงหลายดานที่ควรมีการติดตามอยางใกลชิด ไมวาจะเปนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจในกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลัก การปรับลดมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing Program) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลตอการไหลเขาออกของเงินทุน และคาเงินบาท ปญหาเสถียรภาพทางการเมือง  
ซึ่งสงผลตอการลงทุนและการเบิกจายในโครงสรางของภาครัฐ รวมถึงปญหาภัยแลง ซึ่งมีแนวโนมจะรุนแรงกวา 
ปที่ผานมา 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเน่ือง นอกจากน้ี ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพ่ือรองรับความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ตามมาตรการกํากับดูแล
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยดวยหลักเกณฑ Basel III ที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) กําหนด ซึ่งทําใหธนาคาร
ธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรง สามารถรองรับการขยาย
ธุรกิจไดอยางมั่นคง 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังคงมีการกํากับดูแล ติดตามและพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมั่นใจวามาตรการตาง ๆ ยังคงมีความสอดคลองและทันตอปจจัยเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางองคกรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ใหเปนไปตามกรอบนโยบายผานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตาง ๆ ดังน้ี 

โครงสรางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ
ภาพรวม (Enterprise-wide Risk) ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาอนุมัติและกํากับดูแลการทําธุรกรรม
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณากล่ันกรองนโยบายการบริหารความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุมธนชาตเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาตตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งวางกลยุทธในการ
บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด นอกจากน้ี ยังมี
บทบาทในการควบคุม ติดตามและดูแลใหบริษัทฯและบริษัทในกลุมธนชาตดําเนินการตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนดไว  

คณะกรรมการตรวจสอบ   มีบทบาทในการกํากับแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
ขอบังคับของทางการที่เก่ียวของ รวมท้ังตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน 

ภาพแสดงโครงสรางการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

ขอมูล ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การดําเนินงานตาง ๆ อยูภายใตโครงสรางองคกรที่มีการสอบยันและถวงดุลอํานาจ (Check and Balance)  
มีหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ไดแก หนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control 
Unit) และหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front Office) 

- บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม และยังไดกําหนดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและ 

คณะกรรมการ              
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร   

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คระกรรมการบริหารความเส่ียง

สายการเงินสายธุรกิจ

Risk Managementสวนบรหิารเงินและ
การลงทุนฝายบญัชีฝายวางแผนขอมูล

เพื่อการจดัการ Special Project
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ปจจัยความเสี่ยง 2) การพัฒนาเคร่ืองมือและแบบจําลอง (Model) ที่เหมาะสมสําหรับวัดคาความเสี่ยง 3) การควบคุม
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และ 4) การติดตามสถานะความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณที่
อาจเกิดขึ้น 

- การกําหนดขนาดและสัดสวนตามคาความเสี่ยงที่แตกตางกัน โดยเครื่องมือที่ใชวัดความเสี่ยงหรือ
แบบจําลอง ทําใหบริษัทฯ สามารถรับรูถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพ่ือใชเปนเพดานในการ
ควบคุมคาความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได และใชเปนระดับสัญญาณเตือนภัยกอนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง 

- มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทของแตละบริษัทยอยที่สําคัญ และสรุปภาพรวม
ความเสี่ยงรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําตามงวดเวลาที่กําหนด 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให
เหมาะสมทันตอเหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได และมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน 
ลูกคาและพนักงานเปนสําคัญ 

ประเภทความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย มีดังนี้ 

1. ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ี หรือปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่ไดตกลงไว โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบตอ
ธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหน้ี ที่อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ  
และบริษัทยอย ความเสี่ยงดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการทําธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืมหรือให
สินเช่ือ การกอภาระผูกพันหรือการคํ้าประกัน ธุรกรรมอื่นที่เก่ียวของกับการใหเครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตราสารหน้ี (Market Instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท. ไมค้ําประกัน 
และตราสารหน้ีที่ออกโดยองคกรเอกชน เชน หุนกู เปนตน 

ภายใตนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต บริษัทฯและบริษัทยอยไดสรางวัฒนธรรมทางดาน
เครดิต เริ่มจากการจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญาหรือผูออกตราสารหน้ีโดยใชแบบ
วิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคูสัญญา และมอบหมายใหหนวยงานวิเคราะหสินเช่ือซึ่ง
เปนหนวยงานอิสระเปนผูประเมินความเสี่ยงดวยแบบวิเคราะหดังกลาว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับระดับความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา วงเงินสินเช่ือหรือ
ลงทุนที่เหมาะสม และเง่ือนไขตาง ๆ ในการใหสินเช่ือหรือกอภาระผูกพัน รวมท้ังควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับ
ภาพรวม ดวยการกระจายความเสี่ยงทางดานสินเช่ือไปยังแตละสวนธุรกิจและกลุมลูกคาตาง ๆ อยางเหมาะสม ภายใต
ระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือใหมีการจัดการอยางเหมาะสม ดําเนินการดวย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เนนการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชําระหน้ีคืนเปนปจจัยสําคัญ 
โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยงเปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทําธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และมีหนวยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเช่ือตาม
แนวทางของ ธปท. 

เพ่ือใหผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยมีการนําเครื่องมือในการวัดผลตอบแทน
หลังหักคาความเสี่ยงตอเงินกองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช นอกจากน้ี บริษัทฯและ
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บริษัทยอย จัดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test เพ่ือคาดการณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต 
ที่จะสงผลใหลูกหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีลดลง หรือไมสามารถชําระหน้ีตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา 
ตามสมมติฐานและปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นใหมีผลกระทบตอการทําธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหน้ีดําเนิน
ธุรกิจอยู 

ปจจัยความเสี่ยงดานเครดิตท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีเปาหมายในการกระจายสินเช่ือใหแกกลุมลูกคาตาง ๆ อยางเหมาะสม เนนใน
กลุมลูกคาที่มีศักยภาพดี และควบคุมไมใหเกิดการกระจุกตัวในกลุมใดกลุมหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง 
Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตามวิเคราะหและรายงานผลตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

 
สถานะเงินใหสินเชื่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ไดดังน้ี 
 

ประเภทธุรกิจ 
2556 2555 

มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ 

การเกษตรและเหมืองแร 12,003 1.52 16,655 2.20 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 81,251 10.27 89,126 11.80 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 50,867 6.43 51,573 6.83 

การสาธารณูปโภคและบริการ 68,452 8.65 63,472 8.40 

การบริโภคสวนบุคคล     

     เพ่ือที่อยูอาศัย 83,665 10.57 82,742 10.95 

     เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย 3,317 0.42 2,613 0.35 

     เพ่ือเชาซื้อ 440,177 55.63 396,985 52.55 

     อื่น ๆ 28,445 3.59 31,302 4.14 

อื่น ๆ 23,065 2.92 20,980 2.78 

รวมเงินใหสินเชื่อ 791,242 100.00 755,448 100.00 

จากขอมูลสินเช่ือโดยรวมพบวา ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกระจุกตัวในสินเช่ือ
เชาซื้อเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 52.55 ในป 2555 เปนรอยละ 55.63 อยางไรก็ตามสินเช่ือเชาซื้อสวนใหญเปนสินเช่ือเชาซื้อ
สําหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งมีมูลคาตอสัญญาไมสงูมากนัก และมีจํานวนลูกคามากทําใหมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี 

1.2 ความเส่ียงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ 

สินเช่ือดอยคุณภาพ ไดแก สินเช่ือจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ ซึ่งเปนปญหาหลักของ
แตละสถาบันการเงิน เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอย ไดให
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ความสําคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดวยการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของ
สินเช่ืออยางสมํ่าเสมอ 

สัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีเปนสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 31  ธันวาคม 2555 ดังน้ี 

สินเชื่อจัดชั้น 
2556 2555 

มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ 

ตํ่ากวามาตรฐาน 6,193 17.03 5,312 15.79 

สงสัย 9,336 25.68 4,543 13.51 

สงสัยจะสูญ 20,826 57.29 23,781 70.70 

รวม 36,355 100.00 33,636 100.00 

บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน มีปริมาณสินเช่ือดอยคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากจํานวน 33,636 ลานบาท 
ในเดือนธันวาคม 2555 มาอยูที่ 36,355 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2556 โดยเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสินเช่ือ 
สินเช่ือดอยคุณภาพมีสัดสวนเทากับรอยละ 4.78 ของยอดรวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ เพ่ิมขึ้นจาก 
รอยละ 4.58 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

สินเชื่อดอยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกิจ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 

ประเภทธุรกิจ 
2556 2555 

มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ 

การเกษตรและเหมืองแร 788 2.17 263 0.78 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 10,640 29.30 12,201 36.32 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,937 8.09 3,943 11.74 

การสาธารณูปโภคและบริการ 6,638 18.28 3,913 11.65 

การบริโภคสวนบุคคล     

     เพ่ือที่อยูอาศัย 4,508 12.41 4,470 13.30 

     เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย - - - - 

     เพ่ือเชาซื้อ 8,312 22.89 5,313 15.81 

     อื่น ๆ 1,884 5.19 2,739 8.15 

อื่น ๆ 608 1.67 757 2.25 

รวมสินเชื่อดอยคุณภาพ 36,315 100.00 33,599 100.00 
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การปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 
 (หนวย: ลานบาท) 

 2556 2555 

จํานวนลูกหน้ี (ราย) 44,700 55,118 

ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง  31,023 34,390 

หน้ีสวนที่หลักประกันไมคุม  16,055 19,787 

คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี  305 348 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ  792,189 756,402 

ยอดหน้ีปรับโครงสรางตอสินเช่ือรวม (รอยละ) 3.92 4.55 

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหน้ีเปนความเสี่ยงจากลูกหน้ีดอยคุณภาพยอนกลับ น่ันคือหลังจากปรับ
โครงสรางหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพอีกครั้งหน่ึง ซึ่งจะสงผลกระทบกับบริษัทฯ  
และบริษัทยอย ในสวนของการปรับโครงสรางหน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหน้ีที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีมี
ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวนเงินรวม 31,023 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.92 ของยอดรวมเงินใหสินเช่ือและ
ดอกเบี้ยคางรับ โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสรางดังกลาวหากคํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 
16,055 ลานบาท 

1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 
สําหรับการใหสินเช่ือที่มีหลักประกัน บริษัทฯและบริษัทยอยกําหนดใหมีการวิเคราะหและจัดระดับ

คุณภาพของหลักประกันแตละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคลองและความเสี่ยงของหลักประกันน้ัน และนําผลการ
วิเคราะหดังกลาวไปใชเปนปจจัยหน่ึงในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลักประกันดังกลาวไมวาจะเปน
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยจะมีการประเมินมูลคาโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. กําหนดไว โดยประเภทของหลักประกันที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก เงินฝากและต๋ัวแลกเงิน 
หลักทรัพยในความตองการของตลาด  หลักทรัพยนอกตลาด อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย อสังหาริมทรัพยประเภทที่
อยูอาศัย ยานพาหนะ เครื่องจักร เปนตน ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยกําหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ีในการ
ประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแตละประเภท รวมท้ังกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินราคาและตีราคาที่
มีขอมูลและการวิเคราะหที่ชัดเจนและเพียงพอตอการตัดสินใจกําหนดราคา ในกรณีที่มีขอบงช้ีวามูลคาของหลักประกัน
น้ันลดลง หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใชงาน จะตองมีการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยที่เปนหลักประกันโดย
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

ที่ผานมาธุรกรรมสินเช่ือเชาซื้อรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทยอย มีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง โดยรถยนตเปนหลักประกันที่ถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทฯ 
สามารถดําเนินการครอบครองสินทรัพยไดในทันทีเพ่ือนําไปขายในตลาดรถยนตใชแลว ดังน้ัน บริษัทฯและบริษัทยอย
อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถยึดรถยนตที่เปนหลักประกันได รวมทั้งความเสี่ยงจากการจําหนายรถยนตแตไม
สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี ขึ้นกับปจจัยเสี่ยง เชน สภาวะตลาดรถยนตใชแลว สภาพของรถท่ีไดยึดมา 
เปนตน 
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1.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิ
หลังหักคาเผ่ือการดอยคาจํานวน 9,027 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.86 ของสินทรัพยรวม มีคาเผ่ือการดอยคา 852  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.62 ของมูลคาราคาตนทุนทางบัญชี 

1.5 ความเส่ียงจากการคํ้าประกันและการอาวัล 

บริษัทฯและบริษัทยอย ไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลต๋ัวเงิน เล็ตเตอร
ออฟเครดิต การค้ําประกันกูยืมเงิน และภาระผูกพันอื่น ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการท่ีตองเขาไป
รับผิดชอบแทนลูกคา ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา สําหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการคํ้าประกันและ 
การอาวัล บริษัทฯและบริษัทยอย ไดดูแลและควบคุมความเสี่ยงดังกลาว ดวยการตรวจสอบขอมูล โดยใชหลักเกณฑการ
พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับการใหสินเช่ือตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีภาระผูกพันจากการรับอาวัล การคํ้าประกันการกูยืม
เงินและภาระผูกพันอื่น ๆ จํานวน 28,687 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.73 ของสินทรัพยทั้งหมด 

2. ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบตอรายได และเงินกองทุนของบริษัทฯและ
บริษัทยอย โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  และความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปล่ียน โดยบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทยอย 

2.1 ความเส่ียงดานราคา (Price Risk)  

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ตราสารหน้ีและตราสารทุนทําใหมูลคาของเงินลงทุนเพ่ือคาและเผ่ือขายของบริษัทฯและบริษัทยอยลดลง 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดความเสี่ยงโดยใชแบบจําลองของ Value-at-Risk 
(VaR Model) เพ่ือวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเช่ือมั่นหน่ึง ๆ หากถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด 
นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกําหนด Limit ตาง ๆ ในการทําธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
รับได เชน Position Limit และ Loss Limit เปนตน โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) ซึ่งแยกออก
จากหนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front office) และหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back office) ทําหนาที่ควบคุมความเสี่ยงและ
รายงานสถานะ Limit ตาง ๆ ตอคณะกรรมการ หนวยงานหรือผูบริหารตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือที่จะสามารถบริหารความ
เสี่ยงไดทันทวงที บริษัทฯและบริษัทยอย มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเปนผูควบคุมและติดตาม 
ความเสี่ยงดานน้ี ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวาเครื่องมือดังกลาวมีประสิทธิภาพและมีความแมนยํา บริษัทฯและบริษัทยอย
กําหนดใหมีการทดสอบเครื่องมือดวยการทํา Back-testing โดยใชเกณฑมาตรฐานที่ Bank for International Settlement 
(BIS) กําหนด นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย มีการจําลองเหตุการณรุนแรงอ่ืน ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลง
ของราคาหลักทรัพยในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลัน หรือทําการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพ่ือใหคาดการณไดวา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลตอรายไดและเงินกองทุนอยางไร 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนท่ีมีไวเพ่ือคาและเผ่ือขายของบริษัทฯและบริษัทยอย จําแนกตามประเภทเงินลงทุน  
เปนดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 มูลคายุติธรรม 

2556 2555 

เงินลงทุน   

เงินลงทุนเพ่ือคา   

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,532 6,040 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,214 5,730 

ตราสารหน้ีตางประเทศ 0 628 

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 16 16 

เงินลงทุนเผ่ือขาย   

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 77,313 55,434 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,347 30,718 

ตราสารหน้ีตางประเทศ 14,543 11,746 

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 1,909 8,235 

รวมเงินลงทุนเพ่ือคาและเผ่ือขาย 130,874 118,547 

มูลคาเงินลงทุนเพ่ือคาและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทยอย ปรับเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมการลงทุนใน 
ตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหคาความเสี่ยงดานราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัท
ยอย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นกวาปลายปที่ผานมา 

2.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของ
รายการสินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีเปาหมายที่จะดําเนินงานภายใตระบบบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียที่มี
ประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพันธของสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยและหน้ีสินที่
ออนไหวตออัตราดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาตาง ๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสําหรับการดําเนินงาน และใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯและบริษัทยอย จึงพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพ่ือให
สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเหล่ือมลํ้าระหวางระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ใน
สินทรัพย หน้ีสิน และภาระผูกพันในแตละชวงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเปนประจํา 
ทุกเดือน เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงอยูในขอบเขตที่สามารถยอมรับได จึงไดจัดใหมี
การกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับไดโดยพิจารณาจากโครงสรางของสินทรัพย 
หน้ีสินและภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามแผน
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ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย ควบคุมและ
ติดตามความเส่ียงอยางใกลชิด โดยมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพ่ือกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง 
 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2556 วิเคราะหตามระยะเวลาท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

รายการ 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด 

0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ป เกิน 5 ป ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสด  -    -    -    -    -    17,940   17,940  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  984   48,127   11,588   -    -    9,678   70,377  

สินทรัพยตราสารอนุพันธ  -    -    -    -    -    3,914   3,914  

เงินลงทุน  1,358   3,797   28,832   85,907   21,930   7,530   149,354  

เงินใหสินเช่ือ  333,198   17,917   11,601   312,605   115,323   598   791,242  

ลูกหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย  -    -    -    -    -    1,646   1,646 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  -    -    -    -    -    170   170  

รวมสินทรัพยทางการเงิน  335,540   69,841   52,021   398,512   137,253   41,476   1,034,643  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินรับฝาก  245,161   222,328   218,391   23,207   -    6,844   715,931  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  11,077   43,400   18,620   6,435   -    1,550   81,082  

หน้ีสินจายเมื่อทวงถาม  -    -    -    -    -    3,219   3,219  

หน้ีสินตราสารอนุพันธ  -    -    -    -    -    5,701   5,701  

เงินกูยืม  1,065   23,265   25,462   35,283   24,215   -    109,290  

เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย  -    -    -    -    -    1,467   1,467  

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  -    -    -    -    -    509   509  

รวมหน้ีสินทางการเงิน  257,303   288,993   262,473   64,925   24,215   19,290   917,199  
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2.3 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดรับผลกระทบในทางลบ เน่ืองจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย หรือหน้ีสินใน
สกุลเงินตางประเทศ แบงเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการทําธุรกรรมสกุลเงินตางประเทศ (Transaction Risk) และ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาจากสกุลเงินตางประเทศเปนสกุลเงินทองถ่ิน (Translation Risk) 

ทั้งน้ีสวนใหญธุรกรรมที่เก่ียวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศ เกิดจากการใหบริการของธนาคาร       
ธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบ้ีย (ALCO) 
เปนผูควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุครบกําหนด
ของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ประกอบกับธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกําหนดระดับเพดาน
ความเส่ียงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตอรายไดและเงินกองทุน อยางไรก็ดี เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปดความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงิน เชน สัญญา
แลกเปล่ียนลวงหนา เปนตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนในระดับตํ่า 
เน่ืองจากสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศสวนใหญ บริษัทฯและบริษัทยอย ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนลวงหนาเพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

3. ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอย ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เน่ืองจากไมสามารถเปล่ียนทรัพยสินเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของ
บริษัทฯและบริษัทยอยในปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและ
ฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอย อาจมีความตองการเงินทุนแตกตางกันเพ่ือรองรับการครบ
กําหนดของเงินกูยืม การลดหน้ีสินประเภทอื่นลง หรือการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย โดยใชเครื่องมือทั้งที่เปนแบบจําลอง
วิเคราะหฐานะสภาพคลอง (Liquidity Gap Analysis) อัตราสวนดานสภาพคลองตาง ๆ ตลอดจนการใชสถานการณ
จําลองโดยการต้ังสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพ่ือวิเคราะหถึงผลกระทบวา บริษัทฯและบริษัทยอย จะยังคงมี
สภาพคลองที่เพียงพอหรือไมภายใตกระแสเงินสดท่ีขึ้นอยูกับพฤติกรรมของลูกคาในการตออายุสัญญาเมื่อครบกําหนด
นอกจากน้ี ยังไดประมาณการความตองการสภาพคลองภายใตสมมติฐานที่แตกตางกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ
ไมปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทยอยเองและเกิดกับระบบสถาบันการเงิน 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทยอย มีการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวรองรับกรณีเกิดปญหาสภาพคลอง 
และจะมีการทบทวนเม่ือมีเหตุการณสําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียง
ดานสภาพคลอง บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ยเปน
ผูรับผิดชอบ ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามสถานะและบริหารจัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกสัปดาห 
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โครงสรางแหลงเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งจําแนกตามประเภทของแหลงท่ีมาของเงินทุนและระยะเวลาของ
แหลงเงินทุน เปนดังน้ี 

เงินทุนจําแนกตามประเภทของแหลงเงินทุน 
 

 2556 2555 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก     

    จากประชาชน  715,931   78.99   693,421   79.64  

    จากสถาบันการเงิน  61,499   6.79   72,178   8.29  

    จากตางประเทศ  19,583   2.16   15,599   1.79  

ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน  1,111   0.12   6,098   0.70  

หุนกู  108,179   11.94   83,310   9.57  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  -    -    98   0.01  

  906,303   100.00   870,704  100.00 

 
เงินทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหลงเงินทุน 
 

 2556 2555 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ไมเกิน 1 ป  804,163   88.73   787,523   90.45  

เกิน 1 ป  102,140   11.27   83,181   9.55  

  906,303   100.00   870,704  100.00 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินรับฝากและเงินกูยืมรวม 906,303 ลานบาท โดยแหลง
เงินทุนสวนใหญยังคงเปนเงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญาไมเกิน 1 ป อันเปนลักษณะ
โครงสรางการทําธุรกิจเปนปกติการคาของสถาบันการเงิน  อยางไรก็ดี บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมีการออกผลิตภัณฑตาง 
ๆ เชน หุนกู  เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกในการออมเงินใหกับลูกคา 
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สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา เปนดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

รายการ 
วันท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด  17,940   -    -    -    17,940  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  10,249   60,008   120   -    70,377  

สินทรัพยตราสารอนุพันธ  -    3,914   -    -    3,914  

เงินลงทุน  1,357   41,152   99,401   7,444   149,354  

เงินใหสินเช่ือ  63,738   224,498   503,006   -    791,242  

ลูกหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย  -    1,646   -    -    1,646  

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  -    170   -    -    170  

รวมสินทรัพยทางการเงิน  93,284   331,388   602,527   7,444   1,034,643  

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก  248,034   440,295   27,602   -    715,931  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  12,403   62,131   6,548   -    81,082  

หน้ีสินจายเมื่อทวงถาม  3,219   -    -    -    3,219  
หน้ีสินตราสารอนุพันธ  -    5,701   -    -    5,701  

เงินกูยืม  1,065   40,235   64,496   3,494   109,290  

เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย  -    1,467   -    -    1,467  

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  -    509   -    -    509  

รวมหน้ีสินทางการเงิน  264,721   550,338   98,646   3,494   917,199  

รายการนอกงบดุล      

การรับอาวัลต๋ัวเงิน  15   571   79   -    665  

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด  42   604   -    -    646  

เล็ตเตอรออฟเครดิต  326   3,740   -    -    4,066  

ภาระผูกพันอื่น  43,886   4,959   2,449   -    51,294  

รวมรายการนอกงบดุล  44,269   9,874   2,528   -    56,671  
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4. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  

เปนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองคกร
หรือขาดการควบคุมที่ดี ที่เก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผล
กระทบตอรายไดจากการดําเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย เชน 
ความเส่ียงตอการถูกฟองรองหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งความเสียหายที่ไดรับจาก
การตกลงกันนอกช้ันศาล เปนตน ซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะมีผลกระทบตอความเสี่ยงดานอื่นโดยเฉพาะความเสี่ยง
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) และดานช่ือเสียง (Reputation Risk)  

บริษัทฯและบริษัทยอย ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มุงเนนไปที่ 
การปองกันและติดตามดูแลความเสี่ยงประเภทน้ี และเน่ืองจากการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญในการควบคุมและ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี อันไดแก 

- การจัดโครงสรางองคกร บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละ
ตําแหนงงานใหมีการสอบยันและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน (Check and Balance) โดยแยกหนวยงานที่ทํา
ธุรกรรม (Front Office) ออกจากหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมและติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ซึ่งไดแก 
หนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) กับหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back Office)   

- การจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนการทําธุรกรรม เชน หนวยงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ หนวยงาน
กฎหมาย หนวยงานประเมินราคา ที่มีความชํานาญเฉพาะดานและเปนอิสระ เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

- การจัดใหมีระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมทุกประเภทและคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ตลอดจนระเบียบอํานาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานภายในองคกรใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

- การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือควบคุม ติดตาม และประเมิน
ความเส่ียงของบริษัทฯและบริษัทยอย ตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองใหรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสรางความนาเช่ือถือใหแกลูกคาทั้งดานเทคโนโลยีและดานขอมูล 
โดยเฉพาะการปองกันความเสียหายจากการลักลอบเขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมเก่ียวของ  

- การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ือง (Business Continuity Plan) ประกอบดวยแผนฉุกเฉิน แผน
ระบบสํารอง และแผนการฟนฟูการดําเนินงาน เพ่ือควบคุมไมใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมท้ังจัดใหมี
การซักซอม เพ่ือทดสอบความพรอมของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและมี
ประสิทธิภาพ  

ประกอบกับการที่บริษัทฯและบริษัทยอย มีการใชบริการจากบุคคลภายนอกดําเนินการแทนในบางกลุมกิจกรรม
เพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปจจุบันและในอนาคต บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมี
การกําหนดนโยบาย เพ่ือบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ขึ้น โดยนโยบายดังกลาว
นอกจากจะมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอบังคับในเรื่องเดียวกันที่ออกโดย ธปท. แลว ยังเพ่ือประโยชนใน
การควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยดวย 
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สําหรับการวัดและประเมินความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บริษัทฯและบริษัทยอย มีการกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบ
หรือเง่ือนไขของวิธีการที่ใชในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยเอง โดยวิธีการดังกลาว
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ เชน แนวทางการกํากับดูแลของหนวยงานราชการที่
เก่ียวของกับบริษัทฯ ลักษณะและความซับซอนของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทฯ โอกาส
และ/หรือความถ่ี (Probability, Likelihood หรือ Frequency) ตลอดจนผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี ตามที่ธปท. กําหนดใหกลุมธนชาตดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิต ดานตลาดและดานปฏิบัติการตามแนวทางของ Basel III น้ัน กลุมธนชาตไดเลือกวิธีการคํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานปฏิบัติการดวยวิธี Basic Indicator Approach 

นอกจากน้ี ในการติดตามดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บริษัทฯและบริษัทยอย กําหนดเปนนโยบายใหผูบริหาร
ของแตละหนวยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง โดยถือเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะ
ชวยใหรับทราบถึงความเสี่ยงและปญหาที่เกิดขึ้น และเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ไมสงผลเสียหายตอบริษัทฯและบริษัทยอย ถึงกระน้ันก็ดี เพ่ือใหทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของขอมูลปจจัยเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทยอย 
จึงจัดใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลในสวนที่เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เชน ขอมูลเหตุการณ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) จุดที่มีความเสี่ยงสําคัญ เปนตน เสนอตอ
คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหารระดับสูงอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอเพ่ือใช
ประกอบการกําหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม และเปนเครื่องมือที่จะชวยใหบริษัทฯและ
บริษัทยอยประเมินความสามารถของระบบควบคุมภายในวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดอีกทางหน่ึงดวย 

5. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไม
เหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดเงินกองทุนหรือการ
ดํารงอยูของบริษัทฯและบริษัทยอย ในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการทําแผนกล
ยุทธสําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณภายนอกที่
อาจสงผลกระทบถึงการบรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสมํ่าเสมอ 

6. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับปรุง เปล่ียนแปลง
ขอบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงนโยบายแตละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ทั้งน้ี การประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑในป 2556 จะมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งรวมทั้งทิศทางการกํากับดูแลของทางการ ผลการตรวจสอบของ
ทางการ นโยบายธุรกิจและระบบงานภายในที่รองรับในเรื่องที่พิจารณาน้ัน ๆ โดยมีการกําหนดนํ้าหนักและปจจัย
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  เพ่ือที่จะใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปตามกฎเกณฑที่เก่ียวของ  

สําหรับป 2556 ประเด็นที่ถือวาเปนความเสี่ยงในระดับสูง คือ  
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 สวนที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง หนา 3-15

1. การปฏิบัติงานที่เก่ียวของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พรอมกฎกระทรวง
เก่ียวกับการพิสูจนทราบขอเท็จจริงของลูกคา และ พรบ.ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ 
การราย  เน่ืองจากเปนกฎหมายและกฎเกณฑใหมซึ่งกระทบตอการทําหนาที่ทั้งเรื่องการรูจักลูกคา การติดตามความ
ผิดปกติของการทํารายการของลูกคาโดยเฉพาะลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดมีการอบรมใหความรู
แกผูปฏิบัติงานจนมีความเขาใจในระดับหน่ึงแลว และไดมีการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับทั้งการบันทึกขอมูล และในสวน
ของการรายงาน ปปง. ในผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีการปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมาย 

2. การปฏิบัติงานดาน Limited Broker Dealer Underwrite (LBDU)  เน่ืองจากการออกประกาศใหม ๆ  
มาบังคับใช และความคาดหวังของทางการที่ตองการใหผูขายหลักทรัพยตองเสนอขายหลักทรัพยที่เหมาะสมกับ 
ความเสี่ยงของลูกคา โดยการทํา Suitability รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ ธปท. เรื่อง Cross selling ทําใหตองมี
ปรับรูปแบบการทํางานใหม   

3. การปฏิบัติงานที่เก่ียวกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) เน่ืองจากเปน
กฎหมายและกฎเกณฑใหมของสหรัฐอเมริกาที่มาใชบังคับ มีความยุงยากในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารอยูระหวาง
ดําเนินการสรางระบบงานรองรับใหเปนไปตามเกณฑ และจะดําเนินการใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานใหทันกอน
กฎหมายมีผลบังคับใช 

4. การปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับงานขอมูลเครดิต เน่ืองจาก แมวาบริษัทฯและบริษัทยอย จะมีระบบควบคุม
การเขาถึงขอมูล มีการตรวจสอบติดตามผูเขาถึงขอมูลโดยหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง ผูปฏิบัติงานมีความรูความใจ
ในกฏเกณฑคอนขางดี และไดมีการปรับปรุงระบบ IT ในการเขาตรวจสอบขอมูลเครดิตใหผูใชงานตองยืนยันกอน 
การทํารายการเพื่อการเขาถึงขอมูล  แตขั้นตอนเปดใหผูใชงานมีสิทธิเขาไปสืบคนขอมูลดวยตนเองทําใหเก่ียวของกับ
ผูปฏิบัติงานจํานวนมาก จึงมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดจากคนท้ังโดยต้ังใจและประมาทได จึงเปนเรื่องที่ตองมีการติดตาม
ดูแลอยางใกลชิด 
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สวนที่ 1 ทรัพยสินในการประกอบธุรกิจ หนา 4-1 

4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

รายการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

ท่ีดิน       
สํานักงานใหญ 19 19 19 
ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,702 2,738 2,799 
ที่ดินในตางจังหวัด 1,739 1,762 1,890 

รวมท่ีดิน 4,460 4,519 4,708 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร       

สํานักงานใหญ 49 102 102 
สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,177 1,189 1,182 
สาขาในตางจังหวัด 1,398 1,455 1,502 

รวมอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 2,624 2,746 2,786 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณ       

เครื่องตกแตงและติดต้ัง/คอมพิวเตอร/เครื่องใชสํานักงาน 5,708 5,647 5,204 

รวมเครื่องตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณ 5,708 5,647 5,204 
อ่ืน ๆ 297 337 411 

รวม 13,089 13,249 13,109 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม                  (4,905)                  (4,805)                  (4,199) 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา                     (100)                     (100)                       (95) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 8,084 8,344 8,815 
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สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ 4,100 4,100 4,100 
คอมพิวเตอรซอฟทแวรและอื่นๆ 2,207 1,977 1,698 

รวม 6,307 6,077 5,798 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม                   (2,400)                   (1,723)                   (1,064) 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา                        (63)                        (60)                        (25) 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,844 4,294 4,709 

สัญญาเชาระยะยาว 

บริษัทฯและบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ือใชเปนสํานักงานสาขา และทําสัญญา 
เชารถยนต จํานวนหลายสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

สัญญาเชาที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ 1,284 2,089 1,807 
สัญญาเชารถยนต 414 421 398 

รวม 1,698 2,510 2,205 

4.2 เงินใหสินเชื่อ 

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย 

 สินทรัพยจัดช้ันของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย)

ประกอบดวย รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน ทรัพยสินรอการขาย

และสินทรัพยอื่น โดยบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายจัดช้ันสินทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหง

ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหเงินใหกูยืมแตละประเภท และการประเมินฐานะของลูกหน้ีแตละราย ซึ่งสรุปการ 

จัดช้ันสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดดังน้ี 
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(หนวย: ลานบาท) 

การจัดช้ัน 

รายการ
ระหวาง

ธนาคารและ    
ตลาดเงิน 

เงินใหสินเช่ือ     
แกลูกหนี้และ    
ดอกเบี้ยคางรบั เงินลงทุน 

ทรัพยสิน     
รอการขาย สินทรัพยอ่ืน รวม 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จัดชั้นปกติ 44,361 689,727                  -                   -  277 734,365 90.94 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ                   -  34,909                  -                   -  135 35,044 4.34 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน                   -  6,193                  -                   -  18 6,211 0.77 
จัดชั้นสงสัย                   -  9,336                  -                   -  16 9,352 1.16 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ                   -  20,826 509 839 357 22,531 2.79 
รวม 44,361 760,991 509 839 803 807,503 100.00 

นโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

• บริษัทฯและบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพยต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ของเงินใหสินเช่ือตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดวยจํานวนเงินเพ่ิมเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหน้ี

ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกัน

ประกอบ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ต้ังเพ่ิม(ลด)บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางป 

• สําหรับลูกหน้ีจัดช้ันปกติ (รวมลูกหน้ีที่ผานการปรับโครงสรางหน้ี) และลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 

บริษัทฯและบริษัทยอยกันสํารองในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหน้ีเงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 

หลังหักหลักประกัน สําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพ บริษัทฯและบริษัทยอยกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับ            

สวนตางระหวางยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีหรือมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนาย

หลักประกันไดตามหลักเกณฑของ ธปท. ทั้งน้ี สําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพที่เปนลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อหรือลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาการเงินจะถือวาไมมีหลักประกัน 

สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสวนบุคคลของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร  บริษัทยอยกัน      

เงินสํารองเปนกลุมลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจัดกลุมลูกหน้ีที่มีความเสี่ยงลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณา       

จากผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต ซึ่งคํานวณจากคาความนาจะเปนที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ี (Probability of 

default) และรอยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตอยอดหน้ี (Loss given default) 

นอกจากน้ี บริษัทยอยไดพิจารณากันสํารองเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติมจากปจจัยทาง           

เศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี โดยคาตัวแปรและขอสมมติฐานตาง ๆ ที่ใชใน

การคํานวณน้ีไดมีการสอบทานรายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ี    

แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

เมื่อหน้ีน้ันมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งน้ีบริษัทยอยถือพ้ืนฐานการจัดช้ันหน้ี

และต้ังสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. 
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• บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาการเงินต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละของ
ยอดลูกหน้ีที่คางชําระสุทธิจากรายไดที่ยังไมถือเปนรายได โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนคงคางเปนเกณฑ (อางอิงจาก
หลักเกณฑการจัดช้ันหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีที่คางชําระไมเกินกวา 3 เดือนจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจาก
ยอดหน้ีเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหน้ีที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญโดยไมหักหลักประกัน 

• คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอื่นต้ังขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่อาจเรียกเก็บจากลูกหน้ี
ไมได ซึ่งพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ณ วันที่ในงบการเงิน 

• บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายลูกหน้ีออกจากบัญชี เมื่อเห็นวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีได โดยการตัดจําหนายลูกหน้ีเปนหน้ีสูญและหน้ีสูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพ่ิมคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

นโยบายการดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯ
และบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม และหากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินการดอยคาและรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ี 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช
สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการจะ
ไดมาจากการจําหนายสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขาย
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เก่ียวของกัน ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดกระแสเงินสดดังกลาวเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่
สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนใน         
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหน้ี  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหน้ี เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได เพ่ือใหลูกหน้ีสามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได และสามารถที่จะชําระหน้ีคืนใหกับบริษัทไดสูงสุด และ
ไดรับความเสียหายนอยที่สุดจากลูกหน้ีมีปญหาการปรับปรุงโครงสรางหน้ีดังกลาว 
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นโยบายการรับรูรายได 

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเช่ือรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ รายไดตามสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective interest method) 

บริษัทฯและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเช่ือที่ผิดนัดชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะโอนกลับรายการดอกเบ้ียคางรับที่เคยบันทึกบัญชี 
เปนรายไดแลวน้ันออกจากบัญชี การบันทึกรายไดดอกเบี้ยหลังจากน้ันจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชําระ
หน้ีที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหน้ีภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีใหมตามเกณฑคงคาง 
โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหน้ีตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่อยูระหวาง 
การติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีใหม ซึ่งจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวา
ลูกหน้ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน 
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหน้ีที่รับซื้อหรือรับโอนโดยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ใช
กําหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุม (Yield) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคาทุนที่ซื้อ) ของลูกหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ี
ที่มีการจายชําระในระหวางป โดยจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยในจํานวนที่ไมสูงกวาจํานวนเงินที่ไดรับชําระจากลูกหน้ี 
และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีจะรับรูรายไดดอกเบ้ียจากลูกหน้ีที่รับซื้อหรือรับโอนตามวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริงสําหรับลูกหน้ีที่มีการจายชําระในระหวางป 

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในต๋ัวเงินหรือเงินใหสินเช่ือแลว ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาว 
จะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉล่ียเทา ๆ กันตลอดอายุของต๋ัวเงินหรือระยะเวลาของเงิน 
ใหสินเช่ือน้ันหรือตามสัดสวนของหน้ีที่ไดรับชําระ 

ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะทยอย
รับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ 

4.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย 

นโยบายเก่ียวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยเล็งเห็นวาการบริหารเงินลงทุนเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไป
ถึงการลงทุนในหลักทรัพยช่ัวคราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดใหมีการทบทวนแผนการลงทุนทุกป 
หรือทุกครั้งที่มีสถานการณเปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยางมีนัยสําคัญ และใหมีการวัดผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุนรายงานตอผูบริหารระดับสูงอยางสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจที่มีแนวโนมดี ความเสี่ยงตํ่า 
และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง นอกจากน้ัน บริษัทฯ และบริษัทยอยกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลการ
ลงทุนในสวนของตราสารทุนและตราสารหนี้แยกจากกัน ซึ่งตองปฏิบัติภายใตหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ทางการกําหนด 
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การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนต้ังแตการพิจารณาอนุมัติการลงทุน ติดตาม
ทบทวนผลการลงทุน รวมทั้งกําหนดนโยบาย   การลงทุน สวนการบริหารความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ตลาด (Market Risk) บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนําเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชในการวัดความเสี่ยงของ     
เงินลงทุนแตละตัว และวิเคราะหความเสี่ยงของ Portfolio ได เพ่ือที่จะกําหนด Limit ของความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับ
ไดและจะนําไปใชในการจัดสรรเงินกองทุน (Capital Allocation) เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคตตอไป 

การต้ังสํารองคาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคา 

บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาคาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนโดยใชวิธีการประเมิน
มูลคายุติธรรม โดยในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการต้ังคาเผ่ือ
การปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนแตละประเภทของบริษัทฯ  ตามในตารางที่ไดแสดงไวใน  สวนที่ 1 
หัวขอ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

4.4    การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเปน
สถาบันการเงินที่ดําเนินธุรกิจการใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร บริษัทยอยและบริษัทรวมสวนใหญจึงเก่ียวของ
กับธุรกิจที่ใหบริการทางการเงิน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย 
ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย เปนตน ทั้งน้ี บริษัทฯ ไมมีการกําหนดเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
วงเงินลงทุนขึ้นอยูกับความจําเปนของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจน้ันๆ โดยสัดสวนการ
ถือหุนและมูลคาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวในสวนที่ 1 หัวขอ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ  

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมแตกตางไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธการ
ลงทุน การบริหารงานมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ แตจะมีการควบคุมนโยบายหลัก โดยบริษัทฯ จะสงผูแทนหรือ
ผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการเพ่ือรวมกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามนโยบายหลักของ
บริษัทแมและรวมบริหารงานในบริษัทยอย 

สําหรับบริษัทรวมที่บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนไมมาก บริษัทฯ อาจสงเพียงตัวแทน/ผูบริหารเขาเปนกรรมการ 
เพ่ือรวมกําหนดนโยบายหลักเทาน้ัน สวนการบริหารงานภายในบริษัทฯ ดําเนินการตามอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุน หากมีสัดสวนการถือหุนสูง 
บริษัทฯ จะมีขอบเขตอํานาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนตํ่ากวา อยางไรก็ตาม 
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยการสงตัวแทนหรือผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการ
ในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพ่ือรวมกําหนดนโยบายของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมน้ันๆ 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 1 ทรัพยสินในการประกอบธุรกิจ หนา 4-7 

การสงตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ อาจสงผูบริหารของบริษัทฯ พนักงาน หรือตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ เขาเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพ่ือรวมบริหารงานหรือกําหนดนโยบายหลักในบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอพิพาททางกฎหมาย หนา 5-1 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

คดีท่ีมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีคดีที่มีผลตอสินทรัพยมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน หรือรอยละ 10 ของ
สินทรัพยหมุนเวียนกรณีสวนของผูถือหุนติดลบ 

ความเห็นของผูบริหารเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเห็นวาการถูกฟองคดี ขอพิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีเปนคูความกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีกรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของเปนคูความกับบริษัทฯ แตอยางใด 

คดีท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย
เปนจํานวนรวมประมาณ 15,593 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 569 ลานบาท) ซึ่งผลของคดียังไมเปนที่สิ้นสุด 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดพิจารณาต้ังสํารองหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นไวแลวบางสวน และสวนที่เหลือฝาย
บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกเปนหน้ีสิ้น ณ ปจจุบัน สวนคดี
อื่นทั้งหมดเปนการฟองรองติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซึ่งเช่ือวาไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-1 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

ชื่อบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ชื่อยอหลักทรัพย  : TCAP 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจดังน้ี 

1. การลงทุน และใหสินเช่ือแกบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลทําใหบริษัทโฮลด้ิงมีอํานาจควบคุม
ในบริษัทน้ันจะตองเปนธุรกิจการเงินหรือสนับสนุน และตองไดรับ
อนุญาตจาก ธปท. 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 16 - 17 ถนนพญาไท  

  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510 

ทุนจดทะเบียน : 12,778,297,030 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : 12,778,297,030 บาท 

แบงออกเปน หุนสามัญ*   :   1,277,816,397 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 หุนบุริมสิทธิ*  :                  13,306 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

เว็บไซต : www.thanachart.co.th 

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

โทรศัพท : 0 2217 8160, 0 2217 8199, 0 2217 8444 

โทรสาร : 0 2217 8312 

Contact Center : 1770 

หมายเหตุ  1.  ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 : 1 โดยไมมีคาใชจาย และ
สามารถใชสิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป 

 2.  ผูถือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียง ลงคะแนน
ในการประชุมผูถือหุน และสิทธิอื่น ๆ เชนเดียวกัน 

 3.  จํานวนหุนสามัญที่แสดงขางตนเปนจํานวนหุนรวมที่บริษัทฯ ซ้ือหุนคืนจํานวน 71,350,000 หุน ตามโครงการ
ซ้ือหุนคืน เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-2 

การลงทุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ในบริษัทอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลว ดังตอไปน้ี 

ช่ือบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุน 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ทุนที่เรียกชําระแลว 
(บาท) 

จํานวนหุน 
ที่ออกจําหนาย 

(หุน) 

จํานวนหุนที่ถือ 
(หุน) 

สัดสวน 
การถือหุน 
(รอยละ) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
900 อาคารตนสนทาวเวอร  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2655-9000 
โทรสาร 0-2655-9001 

ธนาคารพาณิชย สามัญ 75,266,649,030 55,136,649,030 5,513,664,903 2,809,726,575 50.96 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชัน้ 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2217-8000 
โทรสาร 0-2217-8289 

บริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน 

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

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชัน้ 17  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2217-8000 
โทรสาร 0-2611-9494 

บริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน 

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

บริษัท ถิรวานิช จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชัน้ 10  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2217-8000  

 ชาํระบัญชแีลว สามัญ 6,250,000 6,250,000 1,000,000 998,993 99.90 

บริษัท กรุงเทพเคหะ จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชัน้ 10  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2217-8000 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 
ชําระบัญช ี

สามัญ 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87 

บริษัท เอช ที อาร จํากดั 
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร  
ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2259-8911-6 
โทรสาร 0-2259-8919 

ใหเชา ใหบริการ-
อาคารสํานักงาน 
รับจางบริหาร 

สามัญ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชัน้ 11  
โซน D ถนนพญาไท แขวงวังใหม  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2217-8000 

แปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย 

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

หมายเหตุ  1. รอยละการถือหุนที่แสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เก่ียวของ  
                  2. บริษัท ถิรวานิช จํากัด จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-3 

ขอมูลบุคคลอางอิง  

หลักทรัพย : หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

นายทะเบียนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท 0 2229 2800 

 โทรสาร 0 2654 5427 

 Call Center 0 2229 2888 

 เว็บไซต : www.tsd.co.th 
  

หลักทรัพย : หุนกู TCAP14NA 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 44  ช้ัน 15 ถนนหลังสวน  

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท 0 2626 7503 - 6, 0 2626 7218 

 โทรสาร 0 2626 7543 

 เว็บไซต : www.cimbthai.com 
  

หลักทรัพย :  หุนกู TCAP22NA 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th  
  

หลักทรัพย :  หุนกู TCAP238A 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th  
  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-4 

หลักทรัพย :  หุนกู TCAP258A 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 2  ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th  
  

หลักทรัพย :  หุนกู TCAP23OA 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th  
  

หลักทรัพย :  หุนกู TCAP18NA 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th  
  

หลักทรัพย :  หุนกู TCAP20NA 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4519 

 โทรสาร 0 2651 7899 

 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th  

  

  

  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-5 

สํานักงานผูสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 เลขท่ี 193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ออฟฟส คอมเพล็กซ ช้ัน 33 

 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท 0 2264 0777 

 โทรสาร 0 2264 0789 - 90 

 เว็บไซต : www.ey.com 
  

รายชื่อผูสอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 
  

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ไมมี 
  

สถาบันการเงินท่ีติดตอเปนประจํา :  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน 

     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
  

บริษัทในกลุมธนชาต 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 16 - 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8312 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536000510 

www.thanachart.co.th 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
231 อาคารธนชาตปารคเพลส ช้ัน 5 - 7  

ถนนราชดําริห  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2126 8300  

โทรสาร 0 2253 8455 

ทะเบียนเลขท่ี 0105535049696 

www.thanachartfund.com 
  

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 17  

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8289 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540086022 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

999/1 อาคารเดอะไนนทาวเวอร ถนนพระราม 9  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 0 2308 9300  

โทรสาร 0 2308 9333   

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000473 

www.thanachartinsurance.co.th 

  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-6 

 
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2611 9494 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540093282 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
231 อาคารธนชาตปารคเพลส ช้ัน 10 ถนนราชดําริห 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2252 5070 

โทรสาร 0 2252 7155 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000481 

www.scilife.co.th 
  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2655 9000  

โทรสาร 0 2655 9001 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536001401 

www.thanachartbank.co.th 

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 
1101 อาคารเพชรบุรี ช้ัน 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0 2208 5552 

โทรสาร 0 2254 1766 

ทะเบียนเลขท่ี 0105554031624 

 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2217 8888, 0 2611 9222, 0 2217 9595 

โทรสาร 0 2217 9642 

ทะเบียนเลขท่ี 0107547000591 

www.tnsitrade.com 

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร ช้ัน 11 UP 

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600 

โทรศัพท 0 2440 0844 

โทรสาร 0 2440 0848 

ทะเบียนเลขท่ี 0107545000209 

www.ratchthani.com 
  

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 9 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0 2613 6000 ตอ 1869, 1873 และ 1868 

โทรสาร 0 2217 8098 

ทะเบียนเลขท่ี 0105538045861 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 
333 อาคารธนชาต วงศสวาง ช้ัน 3 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท 0 2308 9700 

โทรสาร 0 2308 9775 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540075314 

  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 6-7 

บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

2 อาคารธนชาตสวนมะลิ ช้ัน 2 ถนนเฉลิมเขตร 4 
แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย 
กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท 0 2220 2222 

โทรสาร 0 2220 2520 

ทะเบียนเลขท่ี 0105533119077 

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
207/6 อาคารธนชาต ช้ัน 5 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0 2290 3400 

โทรสาร 0 2290 3419 

ทะเบียนเลขท่ี 0105550042966 

  

ขอมูลสําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 
 
 
 
  



 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 2 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน หนา 7-1      

สวนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลกัทรัพยและผูถือหุน  

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว   

1.   หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแลว ดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน   : 12,778,297,030 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว   : 12,778,297,030 บาท 

แบงออกเปน หุนสามัญ :   1,277,816,397 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

  หุนบุริมสิทธิ* :              13,306 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

หมายเหตุ  1.  ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 : 1 โดยไมมีคาใชจาย และ 
     สามารถใชสิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป 

  2.  ผูถือหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียง  
     ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน และสิทธิอื่นๆ เชนเดียวกัน 

  3.  จํานวนหุนสามัญที่แสดงขางตนเปนจํานวนหุนรวมท่ีบริษัทฯ ซื้อหุนคืนจํานวน 71,350,000 หุน ตาม 
    โครงการซื้อหุนคืน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 



 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 2 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน หนา 7-2      

7.2  ผูถือหุน 
โครงสรางผูถือหุนรายใหญ 

รายช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก จํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการ
ถือหุน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2556 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด) 

รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ ยอดรวม คิดเปนรอยละ 
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 188,223,536 - 188,223,536 14.730 
2. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 129,914,400 - 129,914,400 10.167 
3. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 71,350,000 - 71,350,000 5.584 
4. CHASE NOMINEES LIMITED 42 56,429,000 - 56,429,000 4.416 
5. NORTRUST NOMINEES LTD. 36,353,500 - 36,353,500 2.845 
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 36,111,569 - 36,111,569 2.826 
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 26,137,916 - 26,137,916 2.046 
8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED  24,179,356 - 24,179,356 1.892 
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,877,830 - 21,877,830 1.712 
10. กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล 21,098,400 - 21,098,400 1.651 
11. ผูถือหุนอื่น ๆ 666,140,890 13,306 666,154,196 56.132 

จํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลว 1,277,816,397 13,306 1,277,829,703 100.000 

ผูถือหุนสัญชาติไทย 882,313,834 13,246 882,327,080 69.049 

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 395,502,563 60 395,502,623 30.951 
ท่ีมา: รายงานรายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ 1. ผูถือหุนลําดับที่ 2 (บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)) ประกอบธุรกิจศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย มีรายช่ือผูถือหุน 10  

                  รายแรก ณ เดือน 17 ตุลาคม 2556 ดังน้ี (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนคร้ังลาสุด)   

รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน  ยอดรวม คิดเปนรอยละ 

1. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี  จํากัด (มหาชน) 38,300,000 20.304 

2. บริษัท ทุนธนชาต  จํากัด (มหาชน) 18,856,129 9.996 

3. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี  จํากัด (มหาชน) 9,124,953 4.838 

4. ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7,684,200 4.074 

5. บริษัทหลักทรัพย  ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7,560,300 4.008 

6. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 5,295,623 2.807 

7. นายยงศักด์ิ  คณาธนะวนิชย 4,826,400 2.559 

8. กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล 4,024,400 2.133 

9. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 3,598,400 1.908 

10. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 3,436,500 1.822 

11. ผูถือหุนอื่น ๆ  85,922,195 45.551 

จํานวนหุนท่ีเรียกชาํระแลว 188,629,100 100.00 
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    ทั้งน้ี บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) และ PRIMACY ELEGANCE INVESTMENTS LIMITED ถือหุนบริษัทฯ จํานวน 
133,314,400 หุน คิดเปนรอยละ 10.433 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  (เปนกรณีที่ไดรับอนุญาตใหถือหุนหรือมีไวซึ่งหุน
ของบริษัทฯ เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) 

  2.  ผูถือหุนลําดับที่ 3 (บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)) เปนหุนที่ไดมาจากโครงการซื้อหุนคืน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 

  3.  ผูถือหุนลําดับที่ 4-9 เปน Nominees Account ที่ไมสามารถทราบถึงผูถือหุนที่แทจริงได 

กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการอยางมีนัยสําคัญ 

- ไมมี - 

โครงสรางผูถือหุนรายใหญธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(ก) กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก มีดังน้ี 

รายชื่อผูถือหุนใหญ 
จํานวนหุน 

(หุน) 
สัดสวนการถือหุน  

(รอยละ) 
1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
2. Scotia Netherlands Holdings B.V. 
3. นายถุงเงิน พุมเงิน 
4. นางสาวกิตติมา โตเล้ียง 
5. นายสถิตย มุจลินทังกูร 
6. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย 
7. นายวันชัย จิราธิวัฒน 
8. นายฐณะวัฒน เจริญธรรศนนท 
9. นายพินิต เหลาสุนทร 
10. นายสมยศ จิตติพลังศรี  
     โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย การทุนไทย 
11. ผูถือหุนรายอื่น 

2,809,726,575 
2,701,627,557 

418,462 
157,525 
110,327 
96,665 
84,809 
70,000 
63,569 
60,000 

 
1,249,414 

50.959 
48.999 
0.008 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.001 
0.001 
0.001 
 

0.023 
ยอดรวมทุนชําระแลว 5,513,664,903 100.000 
ผูถือหุนสัญชาติไทย 2,811,994,046 51.000 
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 2,701,670,857 49.000 

หมายเหตุ 1 รายงานรายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) จัดทําโดย บริษัท ศูนย 
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตใหสโกเทียแบงกเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน
ในธนาคาร โดยถือหุนรอยละ 48.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารผาน Scotia Netherlands 
Holding B.V. ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศเนเธอรแลนด 

 (ข)   กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของธนาคารธนชาตอยางมีนัยสําคัญ ไดแก บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งถือหุนรอยละ 50.959 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ Scotia Netherlands Holdings B.V. ซึ่งถือหุนรอยละ 48.999 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งน้ี บริษัทฯ ไมมีกลุมผูถือหุนใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการ
จัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ (Shareholder’ Agreement) 

 บริษัทฯ และสโกเทียแบงก ไดมีขอตกลงระหวางผูถือหุนในสัญญา Shareholders Agreement โดยมีขอตกลง
สําคัญคือการสงผูแทนเขารวมบริหารและจัดการในระดับกรรมการและผูบริหารธนาคารธนชาต รวมถึงกรรมการบริษัท
ยอยที่สําคัญ นอกจากน้ี การลงมติของคณะกรรมการธนาคารธนชาตและที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องที่สําคัญ จะเปนไป
ตามที่ปรากฏในขอบังคับของธนาคารธนชาต โดยขอตกลงดังกลาวเปนไปเพ่ือการบริหารจัดการธนาคารธนชาต ให
บรรลุเปาหมายของผูถือหุนทั้งสองฝาย 

ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย (Shareholding Agreement) 

- ไมมี - 

7.3  การออกหลักทรัพยอ่ืน 

1.   หุนกู 

1.1 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอน ป 2557 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 

ครบกําหนดไถถอน ป 2557 (“หุนกู”) (TCAP14NA) 
ประเภทหุนกู หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ และมี

ผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 5 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 12 พฤศจิกายน 2552 
วันครบกําหนดไถถอน 12 พฤศจิกายน 2557 
จํานวนหุนกู 9,000,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 9,000,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 9,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.9 ตอป  
วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 12 พฤศจิกายน วันที่ 12 กุมภาพันธ วันที่ 12 พฤษภาคม 

และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู 
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 
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1.2 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถถอน ป 2565 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบ

กําหนดไถถอน ป 2565 (“หุนกู”) (TCAP22NA) 
ประเภทหุนกู  หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 10 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 21 พฤศจิกายน 2555 
วันครบกําหนดไถถอน 21 พฤศจิกายน 2565 
จํานวนหุนกู 3,000,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 3,000,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 3,000,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.60 ตอป ตลอดอายุหุนกู 
วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 21 พฤษภาคม และวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปตลอด

อายุหุนกู 
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 

1.3 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอน ป 2566 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบ

กําหนดไถถอน ป 2566 (“หุนกู”) (TCAP238A) 
ประเภทหุนกู  หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 10 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 9 สิงหาคม 2556 
วันครบกําหนดไถถอน 9 สิงหาคม 2566 
จํานวนหุนกู 500,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาไถถอนหุนกูตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 500,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 500,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.85 ตอป   
วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ และวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุ 

หุนกู     
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 
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1.4 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอน ป 2568 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบ

กําหนดไถถอน ป 2568 (“หุนกู”) (TCAP258A) 
ประเภทหุนกู  หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 12 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 9 สิงหาคม 2556 
วันครบกําหนดไถถอน 9 สิงหาคม 2568 
จํานวนหุนกู 900,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาไถถอนหุนกูตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 900,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 900,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.95 ตอป   
วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 กุมภาพันธ และวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปตลอดอายุ 

หุนกู    
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 

1.5 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกําหนดไถถอน ป 2566 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบ

กําหนดไถถอน ป 2566 (“หุนกู”) (TCAP23OA) 
ประเภทหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 10 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 22 ตุลาคม 2556 
วันครบกําหนดไถถอน 22 ตุลาคม 2566 
จํานวนหุนกู 1,300,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาไถถอนหุนกูตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 1,300,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 1,300,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป   
วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 22 เมษายน และวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปตลอดอายุ 

หุนกู     
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 
 



 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 2 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน หนา 7-7      

1.6 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกําหนดไถถอน ป 2561 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบ

กําหนดไถถอน ป 2561 (“หุนกู”) (TCAP18NA) 
ประเภทหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 5 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 15 พฤศจิกายน 2556 
วันครบกําหนดไถถอน 15 พฤศจิกายน 2561 
จํานวนหุนกู 3,100,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาไถถอนหุนกูตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 3,100,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 3,100,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.70 ตอป   
วันชําระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤศจิกายน 

ของทุกปตลอดอายุหุนกู     
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 

1.7 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบกําหนดไถถอน ป 2566 
ช่ือเฉพาะ หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบ

กําหนดไถถอน ป 2563 (“หุนกู”) (TCAP20NA) 
ประเภทหุนกู หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
อายุหุนกู 7 ป นับจากวันออกหุนกู 
วันออกหุนกู 15 พฤศจิกายน 2556 
วันครบกําหนดไถถอน 15 พฤศจิกายน 2563 
จํานวนหุนกู 2,900,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000  บาท 
ราคาไถถอนหุนกูตอหนวย 1,000  บาท 
มูลคารวมของหุนกูที่ออก 2,900,000,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 2,900,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.03 ตอป   
วันชําระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤศจิกายน 

ของทุกปตลอดอายุหุนกู     
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A+ 
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2. ต๋ัวแลกเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีภาระหน้ีในรูปของต๋ัวแลกเงิน 

3. การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพอ่ืน 
ก. โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนบุคคล
ตางดาว (Thai Trust Fund) หรือการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพอื่น 

-ไมมี 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  
 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดออก NVDR มีหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 193,804,830 หุน หรือรอยละ 
15.17 ของทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับผลประโยชนจากหุนของ
บริษัทฯ ที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีออก
เสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Delisting) ดังน้ัน หากมี
การนําหุนของบริษัทฯ ไปออก NVDR เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง สงผลให
สิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพ่ิมขึ้น 

อน่ึง จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่นําไปออก NVDR น้ัน อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เปน NVDR ไดจาก ตลท.ผาน 
Website : www.set.or.th/nvdr 

หมายเหตุ  NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non-voting 
Depositary Receipt หรือ NVDR) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เปนนิติบุคคลถือครองหุนแทนผูลงทุน
ตางประเทศ ทําใหผูลงทุนตางประเทศลงทุนไดโดยไมติดขอจํากัดการโอนหุนของผูลงทุนตางประเทศ 
(Foreign Limit) 

4. พันธะผูกพันเก่ียวกับการออกหุนในอนาคต 
- บริษัทฯ ไมมีพันธะผกูพันเก่ียวกับการออกหุนในอนาคต 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ท่ีจายแกผูถือหุน 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 
รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนโดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ 
อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรพอและสมควรท่ีจะทํา
เชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ขอมูลการจายเงินปนผล 5 ป ยอนหลัง  

  2555 2554 2553 2552 2551 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน 2.24 1.28 2.21 2.76 1.03 

อัตราเงินปนผลตอหุน 1.40 1.20 1.20 0.95 0.90 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 62.57 93.78 54.42 34.42 85.41 
หมายเหตุ เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล ประจําป 2556 ในอัตราเงินปนผลตอหุน 0.60 บาท  

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยท่ีจายแกบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมไดกําหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแกบริษัทฯ ไวแตอยางใด โดยขึ้นอยูกับผล
ประกอบการของบริษัทยอย 

บริษัทยอย มีนโยบายจายเงินปนผล เมื่อผลประกอบการของบริษัทยอยมีกําไร โดยบริษัทยอยจะพิจารณาถึงเงินสด
คงเหลือจากการดําเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษัทยอย รวมถึงเงินสํารองตาม
กฎหมาย โดยขึ้นอยูกับธุรกิจแตละบริษัทยอย ทั้งน้ี บริษัทยอยอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกบริษัทฯ ไดเปนครั้ง
คราว เมื่อเห็นวาบริษัทยอยมีผลกําไรพอและสมควรที่จะทําเชนน้ัน และเมื่อจายเงินปนผลแลวจะรายงานใหที่ประชุม 
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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8. โครงสรางการจัดการ  

 โครงสรางการจัดการของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหน้ี และคณะกรรมการบริหารทรัพยสินรอการขาย โดยมี
โครงสรางการจัดการ ดังน้ี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 

 
 
หมายเหตุ   * นายสมเจตน หมูศิริเลิศ รองกรรมการผูจัดการใหญ ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

    และกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 -  เปนผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมาตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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8.1 คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการกําหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยกําหนดประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน ทั้งน้ี จะมีการกําหนดวาระลวงหนา
ไวอยางชัดเจน ประกอบดวย วาระเพ่ือทราบ วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ืออนุมัติ วาระสืบเน่ือง และวาระการบริหารความเสี่ยงที่
ตองพิจารณาเปนประจําทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูจัดทําหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมและรวบรวม
เอกสารประกอบที่เก่ียวของ สงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซึ่งในป 2556 ที่ผานมา มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสให
กรรมการทุกทานไดแสดงความเห็นอยางเต็มที่กอนจะขอลงมติ และไดมีการจดบันทึกการประชุมแสดงขอสังเกตและความเห็น
ของกรรมการไวเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมให
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

ทั้งน้ี ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร รวมกันรอยละ 55.55 (5 ใน 9 คน) ของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมด 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 
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ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2556 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ตําแหนง 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

 
(ทั้งหมด 12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
(ทั้งหมด 17 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
(ทั้งหมด 4 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
กําหนด 

คาตอบแทน 
(ทั้งหมด 3 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 
(ทั้งหมด 13 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
(ทั้งหมด 2 ครั้ง) 

1.  นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 12 - - - - - 

2.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)   
12 - - - 13 2 

3.  นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
12 17 4 3 - - 

4.  นายสมเกียรติ ศุขเทวา 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)  
12 17 4 3 - 2 

5.  นางพันธทิพย สุรทิณฑ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

(กรรมการอิสระ) 
12 17 4 3 - - 

6.  นายวิรไท สันติประภพ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)  8 -  - - 2 

7.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 
รองประธานกรรมการบริหาร  

และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  
11 - - - 12 2 

8.  นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และรองกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
11 - - - 13 2 

9.  นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และรองกรรมการผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 
12 - - - 13 2 

กรรมการที่พนจากตําแหนงในป 2556        

 นายพิมล  รัฐปตย  กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 3 - - - - - 

หมายเหตุ  1. ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556  มีผลตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2556 
 2.  นายวิรไท สันติประภพ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2556  
 3.  นายพิมล รัฐปตย พนวาระจากการเปนกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2556 
 4.  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นายศุภเดช พูนพิพัฒน นางสาวสุวรรณภา สวุรรณประทีป นายสมเจตน หมูศิริเลิศ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา

สําคัญของบริษัทฯ โดยมีนายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
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8.2 ผูบริหารบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการ 
ลงมาและผูบริหารสูงสุดของฝายบัญชี ตามเกณฑของสํานังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ดังน้ี 

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ รองกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ 

4. นายกําธร ตันติศิริวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการเงิน 

5. นายวัชระ เพ่ิมพิทักษ ผูอํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 

หมายเหตุ  ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงต้ัง นายภาณุพันธุ 
ตวงทอง เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่ เหมาะสม โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 
1 มิถุนายน 2552 และมอบหมายใหสํานักเลขานุการองคกรเปนหนวยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท เพ่ือใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เลขานุการของบริษัท
ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ัง
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี 
หนาที่ตามกฎหมายและตามท่ีบริษัทฯ มอบหมายใหเลขานุการบริษัทมีดังน้ี 

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ 

2. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ 

3. ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม แนะนําลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม 

4. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และ 
ขอพึงปฏิบัติตาง ๆ 

5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร รายงานประจําปของบริษัทฯ 
หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ
ขอกําหนดของหนวยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

8. จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรม สัมมนาตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนากรรมการใหมีทักษะ และประสบการณที่จะ
กอใหเกิดประโยชนตอการทําหนาที่กรรมการของบริษัทฯ 

9. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ 

10. ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

11. อบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท 
 
หมายเหตุ  ขอมูลประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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8.4  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ในป 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น
จํานวน 29,725,282.50 บาท โดยลักษณะของคาตอบแทนที่จายอยูในลักษณะของคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และ
เงินบําเหน็จกรรมการ (จายจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2555) สรุปไดดังน้ี 

1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบันเทิง ตันติวิท 1,200,000.00 600,000.00 3,577,923.20 5,377,923.20 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 600,000.00 300,000.00 1,788,961.58 2,688,961.58 

3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 600,000.00 300,000.00 1,788,961.58 2,688,961.58 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 600,000.00 300,000.00 1,788,961.58 2,688,961.58 

5. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 600,000.00 300,000.00 1,788,961.58 2,688,961.58 

6. นายวิรไท สันติประภพ 445,000.00 200,000.00 0.00 645,000.00 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 600,000.00 275,000.00 1,788,961.58 2,663,961.58 

8. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 600,000.00 275,000.00 1,788,961.58 2,663,961.58 

9. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ 600,000.00 300,000.00 1,788,961.58 2,688,961.58 

กรรมการท่ีพนจากตําแหนงในป 2556     

นายพิมล รัฐปตย 155,000.00 75,000.00 1,788,961.58 2,018,961.58 

รวม 6,000,000.00 2,925,000.00 17,889,615.84 26,814,615.84 

 หมายเหตุ มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 อนุมัติใหจายเงินบําเหน็จแกกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนง
กรรมการในป 2555 โดยหากกรรมการทานใดลาออกกอนวันจายเงินบําเหน็จ ก็ใหถือวามีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดวย 

 - นายพิมล รัฐปตย ลาออกจากการเปนกรรมการ  ต้ังแตวันที่ 4 เมษายน 2556 
 - มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 แตงต้ังนายวิรไท สันติประภพ ดํารงตําแหนงเปน

 กรรมการ ต้ังแตวันที่ 4 เมษายน 2556 โดยไดรับคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 50,000 บาทตอเดือน และคาเบ้ียประชุม  
 25,000 บาทตอคร้ัง  
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2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม รวม 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 600,000.00 318,750.00 918,750.00 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 450,000.00 212,500.00 662,500.00 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 450,000.00 187,500.00 637,500.00 

รวม 1,500,000.00 718,750.00 2,218,750.00 

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทนรายเดือนและ
อัตราคาเบ้ียประชุมจายแกกรรมการตรวจสอบ (มีผลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังน้ี 

 1. คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 37,500 บาทตอเดือน 
 2. คาเบ้ียประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาทตอคร้ัง กรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอคร้ัง 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการสรรหา คาเบี้ยประชุม (บาทตอป) 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 125,000.00 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 75,000.00 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 75,000.00 

รวม 275,000.00 

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังท่ี  5/2555 เ ม่ือวันที่  28 พฤษภาคม  2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาเบ้ียประชุม 
จายแกกรรมการสรรหา (มีผลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังน้ี ประธานกรรมการสรรหา 31,250 บาทตอคร้ัง กรรมการสรรหา 
18,750 บาทตอคร้ัง 

4. คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม (บาทตอป) 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 93,750.00 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 56,250.00 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ 56,250.00 

รวม 206,250.00 

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาเบ้ียประชุมจายแก
กรรมการกําหนดคาตอบแทน (มีผลต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังน้ี ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 31,250 บาทตอคร้ัง 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 18,750 บาทตอคร้ัง 
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สวนที่ 2 โครงสรางการจัดการ หนา 8-8 

5. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม รวม 

1. นายศุภเดช     พูนพิพัฒน 0.00 0.00 0.00 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 65,333.33 40,000.00 105,333.33 

3. นายวิรไท สันติประภพ 65,333.33 40,000.00 105,333.33 

4. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 0.00 0.00 0.00 

5. นายสมเจตน           หมูศิริเลิศ 0.00 0.00 0.00 

6. นายทวีศักด์ิ           ศักด์ิศิริลาภ 0.00 0.00 0.00 

รวม 130,666.66 80,000.00 210,666.66 

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ไดอนุมัติแตงต้ังใหนายสมเกียรติ  ศุขเทวา และ  
นายวิรไท  สันติประภพ  เปนกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยไดรับคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 
20,000 บาทตอเดือน และคาเบ้ียประชุม  จํานวน   20,000 บาทตอคร้ัง   เร่ิมประชุมคร้ังแรก  1/2556  ในวันที่  21 พฤศจิกายน 2556  

6. คณะกรรมการบริหาร ไมมีการจายคาตอบแทน 

7. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ ผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ตามเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมจํานวน 5 คน ไดรับคาตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน และเงินชวยเหลือพิเศษตามผลการ
ปฏิบัติงาน เงินสบทบประกันสงัคม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,721,880 บาท  

คาตอบแทนอ่ืน  

1. คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการแตอยางใด 

2. คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 
บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับผูบริหาร โดยบริษัทฯ ไดสบทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพในอัตราสวน 

 รอยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายุงานของผูบริหาร โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดจายเงินสบทบ
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร จํานวน 5 คน เปนจํานวน 3,006,254 บาท 

 

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน  

ในป 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ใหแกพนักงาน ไดแก เงินเดือน และเงิน
ชวยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราสวนรอยละ3 หรือ 5 
หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน และอื่น ๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น 123,861,514.61 บาท 
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 โครงสรางการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สํานักประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ตรวจสอบ 

ผูอํานวยการ 
กํากับกฎระเบียบ 
และขอบังคับ 

ประธานเจาหนาที่บริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิสินเชือ่ 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูอํานวยการอาวุโส 
วาณิชธนกิจ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริหารความเสี่ยง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจลูกคารายใหญ 1 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจลูกคารายใหญ 2 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจลูกคาขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

ผูอํานวยการอาวุโส 
พัฒนาผลิตภัณฑลูกคาธุรกิจ 

และ SME 

1

2

3 

หมายเหต ุ 1 - 9 คือผูบริหารของธนาคารธนชาต 
 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รองกรรมการผูจัดการ 
บริหารการลงทุน 

รองกรรมการผูจัดการ 
บริหารเงนิและตลาดทุน 

4 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ปฏิบัติการกลาง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
เครือขายลูกคารายยอย 

รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจลูกคารายยอย 

รองกรรมการผูจัดการ 
กลยุทธและการเงนิ 

ผูอํานวยการอาวุโส 
พัฒนาสินทรัพย 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สนับสนุนธุรกิจ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลกลาง 

ผูอํานวยการ 
บริหารคาจางและผลตอบแทน  

& กิจการคาจาง 

ผูอํานวยการอาวุโส 
สื่อสารและบริหารแบรนด 

ผูอํานวยการอาวุโส 
บัญช ี

ผูอํานวยการอาวุโส 
การเงิน 

5 6 7

8

9
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โครงสรางการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1 - 9 คือผูบริหารของธนาคารธนชาตตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

รองกรรมการผูจัดการ 
กลยุทธและการเงิน 

ผูอํานวยการอาวุโส 
บัญชี 

ผูอํานวยการอาวุโส 
การเงิน 

รองกรรมการผูจัดการ 
บริหารการลงทุน 

ผูอํานวยการอาวุโส 
บริหารตราสารทุน 

ผูอํานวยการ 
บริหารตราสารหนี้ 

ผูอํานวยการอาวุโส 
พัฒนาสินทรัพย 

ผูอํานวยการอาวุโส 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ธุรกจิขนาดใหญ 

บริการลูกคาปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ผูอํานวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี ้

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม-S

ผูอํานวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้สินเชื่อเคหะ 

รองผูอํานวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี ้

สินเชื่อรายยอยที่ไมมีหลักประกัน 

ผูอํานวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี ้

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ผูอํานวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้เชาซื้อ 1 

ผูอํานวยการ 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้เชาซื้อ 2 

ผูอํานวยการ 
ทรัพยสินรอการขาย 

รองผูอํานวยการ 
แผนงานและงบประมาณ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สนับสนุนธุรกิจ 

ผูอํานวยการอาวุโส 
กอสรางและซอมบํารุง 

ผูอํานวยการ 
บริหารอาคารสํานักงานและธุรการ 

ผูอํานวยการ 
วางแผนกลยุทธและควบคุมคุณภาพ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ประเมินราคา 

ผูอํานวยการอาวุโส 
กฎหมายและคด ี

ผูอํานวยการอาวุโส 
กฎหมายและนิติกรรมสัญญา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลกลาง 

ผูอํานวยการ 
นโยบายและแผนงานกลยุทธทรัพยากรบุคคล 

สรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูอํานวยการ 
บริการงานทรัพยากรบุคคล 

ผูอํานวยการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผูอํานวยการ 
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ผูอํานวยการ 
บริหารคาจางและผลตอบแทน และกิจการคาจาง 

รองผูอํานวยการ 
บริหารคาจางและผลตอบแทน 

รองผูอํานวยการ 
กิจการคาจาง 

บริหารผลตอบแทนรายผลิตภัณฑ 

ผูอํานวยการอาวุโส 
สื่อสารและบริหารแบรนด 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สื่อสารองคกร 

ผูชวยผูอํานวยการ 
โฆษณาและเอกลักษณองคกร 

ผูจัดการอาวุโส 
กลยุทธและแผนงานสื่อสารองคกร 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สนับสนุนการสื่อสาร 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
เครือขายลูกคารายยอย 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
กลยุทธและงานขายลูกคารายยอย 

ผูอํานวยการอาวุโส 
การตลาดเชาซื้อและสนิเชื่อ Auto Dealer 

ผูอํานวยการอาวุโส 
การตลาดและงานขายเครือขาย ทีม 1 

ผูอํานวยการอาวุโส 
การตลาดและงานขายเครือขาย ทีม 2 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
การตลาดและงานขายเครือขาย ทีม 3 

ผูอํานวยการอาวุโส 
ธุรกิจ Bancassurance 

Special Sales Team 

1
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รองกรรมการผูจัดการ 
ธุรกิจลูกคารายยอย 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีหลักประกัน 

และธุรกิจเงินฝาก 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริหารสินเชื่อและระบบพื้นฐาน 

ธุรกิจลูกคารายยอย 

ผูอํานวยการอาวุโส 
ธุรกิจบัตรเครดิต 

ผูอํานวยการอาวุโส 
บริหารงานขายและงานบริการ 

ผูอํานวยการ 
สื่อสารการตลาดลูกคารายยอย 

ผูอํานวยการอาวุโส 
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ 

ผูอํานวยการ 
ธุรกิจสินเชื่อบุคคล 

รองผูอํานวยการ
แผนงานและวิเคราะหธุรกิจลูกคารายยอย 

5 
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คณะกรรมการและผูบริหารของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2556 

รายนามคณะกรรมการ 

 

ตําแหนง 

คณะกรรมการ 
ธนาคาร 

 
(ทั้งหมด 12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 
 (ทั้งหมด 67 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(ทั้งหมด 11 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนด 

คาตอบแทน 
(ทั้งหมด 7 ครั้ง) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

(ทั้งหมด 11 ครั้ง) 

1.  นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 11 - - - - 

2.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร)   12 65 - - - 

3.  นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 12 - 11 - - 

4.  นายณรงค จิวังกูร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)  12 - - 7 - 

5.  นายสถาพร  ชินะจิตร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 12 - 10 7 - 

6.  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  12 - 10 - - 

7.  นายอัลแบรโต  ฮารามิวโญ กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)  10 - - - - 

8.  นายร็อด ไมเคิล  เรโนลด กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 9 - - 5 - 

9.  นายกอบศักดิ์  ดวงดี กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 12 2 - - - 

10.  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร)   11 60 - - - 

11.  นายเบรนดอน   จอรจ  จอหน  คิง รองประธานกรรมการบริหารและรองประธานเจาหนาที่บริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร)   11 58 - - 8 

12.  นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 
กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

(กรรมการที่เปนผูบริหาร)   
11 62 - - 10 

กรรมการที่พนจากตําแหนงในป 2556       

  นายคล็อด   เดวิด  มอแรง  กรรมการ  - - - - - 

หมายเหตุ    1. นายคล็อด เดวดิ มอแรง ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2556 
  2. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด เขารับตําแหนงกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2556 
  3. นายกอบศักดิ์ ดวงดี พนจากตําแหนงกรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 

ทั้งนี้ ขอมูลแบบประวัติกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต ปรากฏตามหัวขอ “คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง”  รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 2 โครงสรางการจัดการ หนา 8-12 

ผูบริหารธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารธนชาตมีผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต 

โดยรวมถึงผูมีอํานาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ดังน้ี 
1. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน   ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ   ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
4. นายเบรนดอน  จอรจ จอหน คิง  รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
5. นางนุสรา  รุนสําราญ   รองกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคารายใหญ 1 
6. นายปยะพงศ  อาจมังกร  รองกรรมการผูจัดการ - บริหารการลงทุน 
7. นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล  รองกรรมการผูจัดการ - กลยุทธและการเงิน 
8. นายอาเจย  ปราตาป มุนคาร  รองกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคารายยอย 
9. นายเองฮัก  นนทิการ   รองกรรมการผูจัดการ - บริหารเงินและตลาดทุน 
10. นายอมร  กิตินารถอินทราณี  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - สนับสนุนธุรกิจ 
11. นายประพันธ  อนุพงษองอาจ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ -  พัฒนาผลิตภัณฑสินเช่ือที่มีหลักประกัน 
      และธุรกิจเงินฝาก 
12. นายสนอง  คุมนุช   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - เครือขายลูกคารายยอย 
13. นางสสิมา  ทวีสกุลชัย   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - วิเคราะหความเสี่ยงเครดิต 1 
14. นายคาลยานารามัน  ศิวะรามาคริสนัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บริหารสินเช่ือและระบบพ้ืนฐานธุรกิจ 
      ลูกคารายยอย 
15. นางขจิตพันธ  ชุนหฤทธิ์  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
16. นายริคก้ี  จอน ยากาโบวิช  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ปฏิบัติการกลาง 
17. นางสาวอังคณา  สวัสด์ิพูน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - สํานักประธานกรรมการบริหารและ 
      ประธานเจาหนาที่บริหาร 
18. นางสาวอภิรดี  ศุขโชติ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ทรัพยากรบุคคลกลาง 
19. นางสาวกนกศรี  โรจนเมธา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การตลาดและงานขายเครือขาย ทีม 3 
20. นายชัยนันท  ลภิธนานุวัฒน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม 
      เครือขายภูมิภาค ทีม 3 
21. นายเชิด  สรรพนา   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ประเมินราคา 
22. นายวุฒิชัย  สุระรัตนชัย   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - วิเคราะหความเสี่ยงเครดิต 2 
23. นางวิจิตรา  ธรรมโพธิทอง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ตรวจสอบ 
24. นายเกรียงไกร  ภูริวิทยวัฒนา  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การธนาคาร 
25. นายวิจักษณ  ประดิษฐวณิช  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - กลยุทธและงานขายลูกคารายยอย 
26. นายวิเวก  จันทรา   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - พัฒนาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
27. นายเซียด  เอิล - โฮส   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บริหารความเสี่ยง 
28. ดร.สุทัต  จิตมั่นคงสุข   ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม 
29. นางสาววิศาลศรี นิโลดม  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคารายใหญ 2 
30. นายฉัตรชัย ไกวัลกุล   ผูอํานวยการอาวุโส - ศูนยสนับสนุนงานปฏิบัติการ 
31. นายทรงวุฒิ  เชาวลิต   ผูอํานวยการอาวุโส - การตลาดและงานเครือขาย ทีม 1 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 2 โครงสรางการจัดการ หนา 8-13 

32. นายชัชวาลย  จันทรรวงทอง  ผูอํานวยการอาวุโส - ตรวจสอบทั่วไป 
33. นายลลิต  โดแดมป กาเมจ ธรรมเสรี ผูอํานวยการอาวุโส - บริหารเงินและตลาดทุน  
34. นายโนเอล  ซิงห   ผูอํานวยการอาวุโส - พัฒนาผลิตภัณฑลูกคาธุรกิจและ SME 
35. นายวัชระ เพ่ิมพิทักษ   ผูอํานวยการอาวุโส - พัฒนาสินทรัพย  
36. นายอัลเบิรท  จอหน ดิเมาโร  ผูอํานวยการอาวุโส - ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ 
37. นางเพ็ญจันทร  วีระวุฒิ   ผูอํานวยการอาวุโส - บัญชี 
38. นางธีรนุช  ขุมทรัพย   ผูอํานวยการอาวุโส - การเงิน 
หมายเหตุ 
1. ผูบริหารลําดับที่ 3-9 และ 37-38 เปนผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา ตามเกณฑของ

สํานักงาน ก.ล.ต. 
2. ผูบริหารลําดับที่ 1-36 เปนผูมีอํานาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
3. โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป 2556 ดังน้ี 

3.1 นายกอบศักด์ิ ดวงดี ลาออกจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคาสถาบัน มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 
3.2 นางแองเจลินา ดิค เกษียณอายุจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - สายบริหารความเส่ียง มีผลต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม  2556 
3.3 นายวิเวก จันทรา ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - พัฒนาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มีผลต้ังแต วันท่ี 

26 เมษายน 2556 
3.4 นายเซียด เอิล-โฮส ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - บริหารความเส่ียง มีผลต้ังแตวันที่ 9 พฤษภาคม 

2556 
3.5 นายอัลเบิรท จอหน ดิเมาโร ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการอาวุโส - ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ มีผลต้ังแตวันท่ี  

22 สิงหาคม 2556 
3.6 นายพรชัย ปทมินทร ลาออกจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคารายใหญ 2 มีผลต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 
3.7 นายจิรัชยุต์ิ อัมยงค ลาออกจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม มีผลต้ังแตวันที่ 

 27 กันยายน 2556 
3.8 ดร. สุทัต จิตม่ันคงสุข ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม มีผล

ต้ังแตวันที่ 18 ตุลาคม 2556 
3.9 นางสาววิศาลศรี นิโลดม ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคารายใหญ 2 มีผลต้ังแตวันท่ี  

18 ตุลาคม 2556 
   

โดยในวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารธนชาตมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารตามเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยรวมถึงผูมีอํานาจในการจัดการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2551 จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. นายอมร กิตินารถอินทราณี เกษียณอายุจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - สนับสนุนธุรกิจ  
2. นายชัยนันท ลภิธนานุวัฒน เกษียณอายุจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ธุรกิจลูกคาขนาดกลางและ 

ขนาดยอมเครือขายภูมิภาค ทีม 3  
3. นายเชิด สรรพนา เกษียณอายุจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ - ประเมินราคา 
4. นางเพ็ญจันทร วีระวุฒิ เกษียณอายุจากตําแหนงผูอํานวยการอาวุโส - บัญชี  
5. นางภิตติมาศ สงวนสุข ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการอาวุโส - บัญชี  

หมายเหตุ ขอมูลประวัติกรรมการและผูบริหาร รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

สวนที่ 2 โครงสรางการจัดการ หนา 8-14 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 คาตอบแทนกรรมการ 

 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารธนชาต ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมท้ังสิ้นจํานวน 28,941,520.61 บาท โดยลักษณะ
ของคาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ (จายจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2555) สรุปได ดังน้ี 

1. คาตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการ 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 
1. นายบันเทิง ตันติวิท 1,069,025.00 528,400.00 2,533,736.63 4,131,161.63 
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 534,512.50 289,200.00 1,266,868.29 2,090,580.79 
3. นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ 534,512.50 289,200.00 1,266,868.29 2,090,580.79 
4. นายณรงค จิวังกูร 534,512.50 289,200.00 1,266,868.29 2,090,580.79 
5. นายสถาพร ชินะจิตร 534,512.50 289,200.00 1,266,868.29 2,090,580.79 
6. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 534,512.50 289,200.00 1,266,868.29 2,090,580.79 
7. นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ 534,512.50 239,200.00 1,266,868.29 2,040,580.79 
8. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด 521,472.18 217,800.00 0.00 739,272.18 
9. นายกอบศักด์ิ ดวงดี 534,512.50 289,200.00 1,266,868.29 2,090,580.79 
10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 534,512.50 264,200.00 1,266,868.29 2,065,580.79 
11. นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง 534,512.50 264,200.00 1,266,868.29 2,065,580.79 
12. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 534,512.50 264,200.00 1,266,868.29 2,065,580.79 

กรรมการท่ีพนจากตําแหนงในป 2556     
1. นางมิเชล ชิว ควอก 0.00 0.00 512,285.54 512,285.54 
2. นายคล็อด เดวิด มอแรง 13,040.32 0.00 605,743.04 618,783.36 

รวม 6,948,662.50 3,513,200.00 16,320,448.11 26,782,310.61 

หมายเหตุ  1 นางมิเชล ชิว ควอก พนวาระจากการเปนกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 
2 นายคล็อด เดวิด มอแรง พนวาระจากการเปนกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2556 
3 นายร็อด ไมเคิล เรโนลด เขารับตําแหนงกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2556 

 
 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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สวนที่ 2 โครงสรางการจัดการ หนา 8-15 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการ 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม รวม 

1. นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ 457,230.00 322,500.00 779,730.00 

2. นายสถาพร ชินะจิตร 295,365.00 146,250.00 441,615.00 

3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 295,365.00 147,500.00 442,865.00 

รวม 1,047,960.00 616,250.00 1,664,210.00 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ที่จายในป 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 

รายนามคณะกรรมการ 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาเบ้ียประชุม 
1. นายณรงค จิวังกูร 235,000.00 
2. นายสถาพร ชินะจิตร 145,000.00 
3. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด 115,000.00 
4. นายคล็อด เดวิด มอแรง 0.00 

รวม 495,000.00 

หมายเหตุ  1. นายคล็อด เดวิด มอแรง พนวาระจากการเปนกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2556 
2. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด พนวาระจากการกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 2556 

 

4. คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากบริษัทยอย 
ธนาคารธนชาต มีกรรมการอิสระจํานวน 1 ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ไดรับคาตอบแทนระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2556 เปนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการถึงเดือนเมษายน 2556 โดยเดือนพฤษภาคมไดขายหุน บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดแกบริษัท  
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

5. คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหารของธนาคารธนชาต 
ในป 2556 ธนาคารธนชาต ไดจายคาตอบแทน ประกอบดวย คาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินชวยเหลือ เงินสมทบ

ประกันสังคม ฯลฯ ใหกับผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ตามเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 จํานวน 40 ทาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
240,549,258.00 บาท 

คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
1. คาตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคารธนชาต 
 ธนาคารธนชาตไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการธนาคารธนชาตแตอยางใด 

2. คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผูบริหารของธนาคารธนชาต 
 ธนาคารธนชาต จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยธนาคารธนชาต ไดสมทบในอัตรารอยละ 3 หรือ 5 

หรือ 7 หรือ 10  ของเงินเดือน ตามอายุงานของผูบริหาร รวมเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ธนาคารธนชาตไดจายทั้งสิ้น
8,086,686.00 บาท 
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บุคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มีจํานวนพนักงานประจําทั้งหมด 69 คน โดยแบงตาม
งานหลักดังน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน/คน 

1. รองกรรมการผูจัดการใหญ 1 

2. สํานักตรวจสอบ 5 

3. สํานักเลขานุการองคกร 7 

3.1 สวนเลขานุการและกิจการผูถือหุน 5 

3.2 สวนนักลงทุนสัมพันธ 3 

3.3 สวนสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ตามกฏเกณฑทางราชการ 2 

4. สายงานธุรกิจ 3 

    4.1 ฝายปรับปรุงโครงสรางหน้ี 3 

    4.2 สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย 1 

    4.3 สังกัด สายงานธุรกิจ (ยืมตัวไปบริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด) 7 

    4.4 สังกัด สายงานธุรกิจ (ยืมตัวไปบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด) 3 

5. สายการเงิน 1 

    5.1 ฝายวางแผนขอมูลเพ่ือการจัดการ 2 

 5.1.1 สวนงบประมาณ 3 

 5.1.2 สวนขอมูลเพ่ือการจัดการ 2 

    5.2 ฝายบัญชีทุนธนชาต 3 

 5.2.1 สวนงบการเงินรวม 6 

 5.2.2 สวนบัญชีทุน 4 

 5.2.3 สวนบัญชีบริหารสินทรัพย 6 

     5.3 สวนบริหารเงินและการลงทุน 2 

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของกลุมธนชาต  

 กลุมธนชาตไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเน่ือง โดยมีการวางรากฐานการพัฒนา
เปนลําดับ เริ่มต้ังแตการปฐมนิเทศ การพัฒนาและฝกอบรมตามตําแหนงงาน ที่ครอบคลุมทั้งความรูผลิตภัณฑ บริการ 
กระบวนการทํางาน ระบบงาน บนพ้ืนฐานของการดําเนินงานตามกฎระเบียบของทางการ และเปนไปตามจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพ เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะเติบโตตอไปในองคกร รวมท้ังรองรับการดําเนินงานตามกลยุทธทาง
ธุรกิจของธนาคารธนชาต โดยในป 2556 ไดดําเนินการตาง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

1. การฝกอบรมเพ่ือสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจ 
- การอบรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานการอํานวยสินเช่ือของสายงาน SME โดยมีการผสมผสานองคความรูจาก 

สโกเทยีแบงก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานสินเช่ือ SME ของธนาคารธนชาต 
- การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการพิจารณาสินเช่ือลูกคารายยอยใหรวดเร็ว โดยรักษามาตรฐาน  

การอํานวยสินเช่ือที่คํานึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําใหบริการสินเช่ือของเจาหนาที่สาขามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- การอบรมเพ่ือยกระดับทักษะการตลาดเชาซื้อของผูบริหารและพนักงานเชาซื้อรถยนต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการลูกคา  

- การอบรมหลักสูตร Sales & Service ซึ่งปรับมาจากหลักสูตรมาตรฐานของสโกเทียแบงกที่นํามาพัฒนางาน
ขายและบริการของพนักงานสาขาใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขาย เพ่ิมปริมาณการใชผลิตภัณฑของ
ลูกคาโดยใหไดรับความพอใจสูงสุด 

2. การพัฒนาผูบริหารและภาวะผูนํา 
- การอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมในระดับผูจัดการสาขา (Branch Manager School) เพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางธุรกิจของธนาคารธนชาต 
- การอบรมดานภาวะผูนําใหแกผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเขารวมสัมมนาเพ่ิมเติม เพ่ือสราง

สัมพันธภาพกับเครือขายองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน (วตท.) รวมถึง  

- การไปศึกษาดูงานที่สโกเทียแบงก ประเทศแคนาดา 

3. การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพนักงาน 
 ไดปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

- การสอนงาน (Coaching) โดยผูบังคับบัญชา เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งถายทอดประสบการณตาง ๆ 
ใหกับผูที่ไดรับการสอนงาน ใหสามารถปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) 
- การเรียนรูผานรายการโทรทัศนภายในธนาคารธนชาต (Thanachart Channel) 
- การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) ผานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งในป 2556 มีหลักสูตรที่

อยูในระบบเพ่ือใหพนักงานสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จํานวน 17 หลักสูตร 
- การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) โดยรวบรวมองคความรูและบทความตาง ๆ ไวใน

ระบบ Thanachart Knowledge Management (T-KM) บน Intranet เพ่ือใหพนักงานไดศึกษา แลกเปล่ียน
ความรู ตลอดจนประสบการณระหวางกัน 

- การอบรมผานระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพ่ือเปนการลดระยะเวลาและคาใชจาย 
ตลอดจนลดความเสี่ยงในการเดินทางของผูเขาอบรม 
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9. การกํากบัดูแลกิจการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดพิจารณากําหนดแนวนโยบายในการกํากับดูแล
กิจการเปนลายลักษณอักษรมาต้ังแตป 2546 และมีนโยบายการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังการรายงาน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติสําหรับบุคลากร
ในองคกร 

บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ “www.thanachart.co.th” และ
จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใน
ระบบขอมูลภายในของกลุมธนชาต เพ่ือเปนการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธนชาตสามารถเขาไปศึกษา
รายละเอียดไดอยางทั่วถึง นอกจากน้ี กลุมธนชาตยังสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสรางจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม (CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการดําเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ 
ใหกับพนักงานในกลุมธนชาตอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เริ่มต้ังแตการออกแบบหลักสูตรอบรมตาง ๆ ที่จะมีการ
สอดแทรกเน้ือหาการปฏิบัติงานที่อยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ โดยเฉพาะ
หลักสูตรปฐมนิเทศที่มุงเนนใหพนักงานที่เขารวมงานกับกลุมธนชาตตระหนักถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
รวมถึงไดเพ่ิมศักยภาพชองทางการอบรมผานสื่อ E-learning ใหพนักงานไดเขาถึงการอบรม เพ่ือเสริมสรางความรู ความ
เขาใจในการทํางานไดงายขึ้น และมีการทดสอบความเขาใจเปนประจําทุกป รวมถึงการมีโครงการ “ธนชาต...ทําได  
ธรรมดี CG…ริเริ่ม เติมธรรม” โดยใชวีดิทัศนเปนเครื่องมือในการสื่อสารแกพนักงานผานระบบโทรทัศนภายใน 
กลุมธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-channel) ในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน ซึ่งเปนกิจกรรมใหพนักงานไดไปปฏิบัติ
ธรรม รวมกันคิดดี ทําดี และรวมกันปลูกจิตสํานึกใหตระหนักและรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง โดยมีจุดมุงหมาย 
อันสําคัญในการใหบุคลากรทุกคนในองคกรเขาใจการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในป 2556 มีดังตอไปนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 

1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน 

บริษัทฯ มีนโยบายปกปองสิทธิของผูถือหุน และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย เชน การมีสวนแบงกําไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุน การเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมอยางเทาเทียมกันและเปนอิสระ และการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ 

1.2 การประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 บริษัทฯ ไดดําเนินการประชุม 
ผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
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กอนการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน พรอมขอมูลสําคัญที่เก่ียวกับการประชุม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวย วาระการประชุม และขอมูลในแตละวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการ
ตัดสินใจของผูถือหุน ลวงหนากอนการประชุมผานหลายชองทาง ดังน้ี 

ระบบขาวตลาดหลักทรัพย เผยแพรมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ที่แสดงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึง
การจายเงินปนผล 

เว็บไซตของบริษัทฯ
(www.thanachart.co.th) 

เผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุม 
โดยมีขอมูลที่สําคัญ ไดแก วัน เวลา สถานท่ีประชุม วาระในการประชุม ขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร
การเขาประชุม กฎเกณฑในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งหนังสือ
มอบฉันทะลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูลในเอกสารที่
สงทางไปรษณียใหกับผูถือหุน นอกจากนี้ ไดเผยแพรรายงานประจําปลวงหนากอน 
วันประชุมดวย 

จัดสงทางไปรษณีย จัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานประจําป ในรูปแบบ CD-ROM ใหแกผูถือหุนทุกรายลวงหนากอนวันประชุม 
14 วัน  

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ลงประกาศหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ในหนังสือพิมพรายวัน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตอกัน 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน 

บริษัทฯ มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระเพ่ิมเติม รวมถึงการ
เสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการ ลวงหนากอนวันประชุม เปนเวลา 3 เดือน ต้ังแตวันที่ 14 กันยายน 2555 
ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 และสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ เปนเวลา 2 เดือน 
ต้ังแตวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 โดยจัดใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการใช
สิทธิของผูถือหุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และมีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และชองทางการเสนอเรื่องผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ และแจงผลในที่ประชุม 

บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเผยแพร 
ไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมา
ประชุมแทนได 

บริษัทฯ ไดเสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการผูจัดการใหญ 1 ทาน พรอมกับประวัติและการมีสวนได
เสียของกรรมการแตละทาน ไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือใหเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน 
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วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งสถานที่จัดการประชุม เจาหนาที่ตอนรับ มีการนําระบบบารโคดมาใช
ลงทะเบียน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน เพ่ือใหการลงทะเบียนเปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็ว รวมถึงมีการเปดรับลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ช่ัวโมง 

บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการประชุมผูถือหุนเพ่ือไมใหเกิดการรอนสิทธิของผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไมไดลงมติ บริษัทฯ ไมมีการสลับ
วาระการประชุมหรือเพ่ิมวาระการประชุมหรือแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมในที่ประชุมอยางกะทันหัน รวมท้ังให
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมอยางเต็มที่ 

มีผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูถือหุนมอบฉันทะ รวมท้ังสิ้นจํานวน 2,329 ราย 

กรรมการทุกทานเขารวมประชุม รวมท้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการใหญ 

ประธานในที่ประชุมไดใหเลขานุการบริษัทแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับ
คะแนนอยางชัดเจน ใหผูถือหุนทราบในชวงเปดการประชุม 

บริษัทฯ ใชบัตรลงคะแนนสําหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกต้ังกรรมการไดเปดใหมีการเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคล 

ในการประชุมมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบวีดิทัศนเพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลชัดเจน 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกขอมูลที่สําคัญอยางครบถวน และไดจัดสงรางรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย “ตลท.” และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thanachart.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 

1.3 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน โดยสรุปไดดังน้ี 

- กําหนดใหทุกหนวยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงานการเก็บรักษาขอมูลภายในใหมีการกํากับดูแลอยาง
เหมาะสม 

- กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารในตําแหนงผูจัดการ ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารสูงสุด
ฝายบัญชี 

(1) รายงานการถือหุน รวมถึงการดํารงตําแหนงในบริษัทตาง ๆ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติ
ภาวะเปนรายไตรมาส ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสงสําเนาใหประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง 

(2) รายงานการซื้อ ขาย โอน รับโอนหุนของบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันซื้อ ขาย โอน รับโอนหุน 
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- หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และที่ปรึกษา ที่ลวงรูสารสนเทศสําคัญที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ 
นํามาใชเพ่ือแสวงหาประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น โดยกําหนดไวในประกาศและในจรรยาบรรณของ 
กลุมธนชาต 

- มีการประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกําหนดชวงระยะเวลาหามบุคคล
ตอไปน้ี ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 15 วัน กอนวันสิ้นแตละไตรมาส จนถึงวันถัดจาก
วันที่บริษัทฯ เปดเผยงบการเงินและฐานะการเงินตอ ตลท. 2 วัน 

(1) กรรมการ ผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 

(2) พนักงานและลูกจางที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมวาจางใหมาปฏิบัติงาน (Outsource) เฉพาะฝายงานที่ลวงรู
สารสนเทศเก่ียวกับงบการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 

(3) ที่ปรึกษาที่ลวงรูสารสนเทศเก่ียวกับงบการเงิน และฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม 

- กรณีพบมีการนําขอมูลภายในไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ถือเปนการปฏิบัติที่ผิดวินัย ตองไดรับการพิจารณา
โทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 

1.4 มาตรการดูแลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน จึงมีการกําหนดเปนนโยบาย ประกาศ 
และระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหบริษัทฯ มีการดําเนินการที่โปรงใสและนาเช่ือถือ ซึ่งไดแก 

- มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน มีการกําหนดหลักการเพ่ือไมให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เก่ียวของ 
มุงแสวงหาประโยชนของตนเองและกลุมบุคคล 

- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต มีการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุม
ธนชาต และการทําธุรกรรมระหวางบริษัทในกลุมธนชาต กับ (1) กรรมการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ 
หรือผูที่เก่ียวของกับบริษัทในกลุมธนชาต (2) ผูถือหุนรายใหญ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของ รวมถึงใน
นโยบายการใชบริการจากบุคคลภายนอกของกลุมธนชาต มีการกําหนดเก่ียวกับการใชบริการระหวางกันใน
กลุมธนชาต การใชบริการจากผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทในกลุมธนชาต 
และผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว โดยหลักการคือ 

(1) กําหนดหลักเกณฑและขอจํากัดในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกลาว 

(2) กําหนดขั้นตอนการขอความเห็นเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานกํากับดูแล กอนการนําเสนอธุรกรรม
ตอผูมีอํานาจอนุมัติ เวนแตกรณีที่เปนธุรกิจปกติที่มีการกําหนดไว 

(3) กรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ ที่มีผลประโยชนเก่ียวของจะตองไมเขารวมในการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรม และไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว 

(4) มีการกําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการทําธุรกรรมไวเปนการเฉพาะ รวมถึงกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามนโยบายการทําธุรกรรมที่กําหนดไวได หรือกรณีที่เกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการทําธุรกรรม ใหนําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการของบริษัทที่ทําธุรกรรมเปนผูพิจารณาอนุมัติและ
รายงานใหบริษัทฯ รับทราบ 
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(5) การพิจารณาหลักเกณฑการมีผลประโยชนที่เก่ียวของ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ กรณีมีขอสงสัย
ใหหารือไปยังหนวยงานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ และใหหนวยงานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการมีผลประโยชนที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

(6) มีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑภายในที่กําหนด โดยมีการรายงานขอมูลธุรกรรม เพ่ือให
บริษัทฯ รับทราบตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมตอบุคคลภายนอก 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ รวมถึงมาตรฐานบัญชี 

- มีขั้นตอนเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร ต้ังแต (1) การรวบรวมรายช่ือกิจการ หรือ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันเพ่ือเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบรายการ (2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของ
หนวยงานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับในประเด็นขอกฎหมายและเกณฑปฏิบัติ (3) การอนุมัติ (4) การเปดเผย
สารสนเทศตามเกณฑทางการ ตลอดจน (5) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยหนวยงานกํากับกฎระเบียบ
และขอบังคับ และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน
รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

- มีการกําหนดขั้นตอนการทํารายการเก่ียวกับ การซ้ือ ขาย เชา ใหเชา ทรัพยสินของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุม 
ธนชาต หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

- มีการกําหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตาง ๆ วา รายการใดที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
มีผลประโยชนในการทํารายการ ตองแจงการมีสวนไดเสียเก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณา และหามกรรมการ 
ผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมในชวงการพิจารณารายการน้ัน ๆ 

- กําหนดใหเปดเผยขอมูลการถือหุน ตลอดจนถึงการดํารงตําแหนงในบริษัทตาง ๆ ของกรรมการ และผูบริหาร 4 
รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารสูงสุดฝายบัญชี รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกลาว เปนรายไตรมาส เพ่ือเปนขอมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
และเปนฐานรายช่ือในการเปดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคูสมรส ญาติ 
และคูคาหรือคูสัญญาที่เก่ียวของกับพนักงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนที่ทับซอน 

- กําหนดเปนความผิดวินัยในกรณีการกระทําใด ๆ ที่เปนการแสวงหาประโยชนมิชอบ 

2. บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

กลุมธนชาตกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ลูกคา คูคา/เจาหน้ี คูแขง ภาครัฐ รวมถึงสังคม และ
สิ่งแวดลอม ไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน มีการเปดเผยขอมูลโดยสื่อสารภายในเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด และเปดเผยขอมูลดังกลาวทางเว็บไซตบริษัทฯ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการเอาใจ
ใสดูแลอยูตลอดเวลา โดยกําหนดการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 
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ผูถือหุน 

กลุมธนชาตมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สามารถแขงขันได 
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มี
การเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตลอดจนดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใช
สิทธิอยางเต็มที ่

พนักงาน 

กลุมธนชาตยึดมั่นในการดูแลและปฏิบัติตอพนักงานอยางใหเกียรติ ใหความเปนธรรมโดยถวนหนา สนับสนุนให
พนักงานไดแสดงความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลที่ชัดเจน 
สอดคลองกับภาระหนาที่ที่มอบหมาย และจายผลตอบแทนอยางเหมาะสมตามผลงาน ในอัตราที่สามารถแขงขันไดกับ
ธุรกิจในระดับเดียวกัน   

ในป 2556 กลุมธนชาตมีการปรับปรุงระบบการทํางานและกระบวนการทํางานในดานตาง ๆ เพ่ือใหการบริการลูกคา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระและปริมาณงานตาง ๆ ที่ไมจําเปน ทําใหพนักงานสามารถทุมเทความสามารถใหกับ
ธุรกิจหลักไดอยางเต็มที่ โดยกลุมธนชาตใหการสนับสนุนเครื่องมือตาง ๆ ตลอดจนองคความรูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ืองทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง และการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อการเรียนรู 
ตาง ๆ จากระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของกลุมธนชาต 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานน้ัน กลุมธนชาตเนนการสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานใหพนักงาน ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใส สอดคลองกับระเบียบขอบังคับตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมีการกํากับ
ดูแลใหอยูภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กลุมธนชาตกําหนด 

กลุมธนชาตมีโครงการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานภายใตโครงการตาง ๆ ไดแก 

1. โครงการ “Go Together” เปนโครงการที่ธนาคารธนชาตจัดตอเน่ืองเปนประจําทุกป เพ่ือเผยแพรนโยบายและ
กลยุทธที่สําคัญใหแกพนักงานที่สังกัดเครือขายสาขาทั่วประเทศ ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยมีการนําทีมงานจากสวนกลางไปยังสํานักงานเครือขาย (Hub) ตาง ๆ เพ่ือรับฟง 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถึงตอบขอซักถามตาง ๆ และเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางทีมงาน ตลอดจน
เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานสาขาในการมุงมั่นปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย 

2. โครงการ “Voice of Employee Survey” เปนการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับธนาคารธนชาต 
ทั้งในเรื่องนโยบาย กลยุทธ และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยธนาคารธนชาตจะนําความคิดเห็นที่ไดมากําหนด 
เปนกลยุทธและแผนงานเพ่ือปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ในองคกรตอไป 

3. โครงการ “Thanachart Smart Ideas” เปนโครงการที่เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจของธนาคารธนชาตธนชาต โดยใหพนักงานรวมเสนอความคิดเห็นและคําแนะนําตาง ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนการใหบริการ กระบวนการทํางาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในดานตาง ๆ รวมถึงการบริหารทรัพยากร
ทุกดานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ลูกคา 

กลุมธนชาตมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา มีการเรียกเก็บ
คาบริการท่ีเปนธรรม พรอมนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑและบริการอยางครบถวน และเพียงพอใหลูกคาทราบกอนตัดสินใจ 

กลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

กลุมธนชาตไดมีการพัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียน เพ่ือใหสามารถรับเรื่องรองเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกคา 
บุคคลภายนอก และผูมีสวนไดเสียไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือนําความคิดเห็นดานตาง ๆ มาพัฒนาองคกร 
โดยผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจาหนาที่การตลาด ศูนยลูกคาสัมพันธกลุมธนชาต 
(Thanachart Contact Center 1770) เปนตน บริษัทฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบรับเรื่อง
รองเรียนอยางชัดเจน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะติดตามขอรองเรียน พรอมแจงกลับไปยังลูกคาหรือผูรองเรียนทุกราย 
และนําขอรองเรียนมาปรับปรุงการใหบริการของกลุมธนชาต ใหตอบสนองความตองการและทําใหลูกคาหรือผูมีสวนได
เสียเกิดความพึงพอใจในการใชบริการตอไป 

คูคา/เจาหนี้ 

สําหรับคูคา กลุมธนชาตไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานในการจัดซื้อ จัดจาง ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายที่เก่ียวของ โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีระเบียบอํานาจอนุมัติเก่ียวกับ 
การจัดซื้อพัสดุ และการเชาอยางละเอียดและรัดกุม รวมถึงกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของกับความสัมพันธ
ระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคูสมรส ญาติ และคูคาหรือคูสัญญาที่เก่ียวของกับพนักงาน และไมใหบุคคลที่มีสวน
ไดเสียเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและปองกันมิใหเกิดผล
ประโยชนที่ทับซอน 

สําหรับเจาหน้ี ไดใหขอมูลที่โปรงใสและตรวจสอบได รวมท้ังยึดมั่นในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ได
ใหไวตอเจาหน้ี โดยอยูภายใตเง่ือนไข ขอตกลงรวมกัน รวมทั้งหลักเกณฑและขอกําหนดทางกฎหมาย เพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นที่จะรวมมือกันในระยะยาว 

คูแขง 

ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกา และแขงขันกับบุคคลอื่นหรือองคกรอื่นภายใตนโยบาย และหลักเกณฑที่กําหนดไว 
อยางเปนธรรม ไมกลาวหา ใหราย หรือซ้ําเติมคูแขงขัน รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง ดวยวิธีที่ไม
สุจริตและไมเหมาะสม 

สังคมและส่ิงแวดลอม 

กลุมธนชาต ไดยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีตอสังคม โดยมีผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูนําในการผลักดัน
อยางจริงจัง ซึ่งหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตน้ี ดําเนินอยูภายใตหลักการในเรื่องรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่วา “เติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณธรรมพรอมมีสวนรวม
ในการสนับสนุนหรือชวยเหลือชุมชนทองถ่ินและสังคมอยางเขาใจ ต้ังใจจริงและตอเน่ือง จากความรวมมือกับพนักงาน 
พันธมิตร ชุมชนในทองถ่ินและสังคม” 
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ภาครัฐ 

ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของทางการ และใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไมมีสวนรวมหรือดําเนินธุรกิจกับองคกร หรือบุคคลที่กระทําผิดตอกฎหมาย 

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแล
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีการรายงานที่ถูกตองตรงตอความเปนจริงและเช่ือถือได
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปดเผยไวใน
รายงานประจําป 

บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดเปดเผย
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) ประกอบการจัดสงงบการเงิน
รายไตรมาสและงวดประจําป โดยเริ่มต้ังแตการเปดเผยงบการเงิน ประจํางวดคร่ึงปแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
เปนตนมา 

บริษัทฯ มีสวนงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันเวลาให 
แกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพ่ือเสริมสราง
ภาพลักษณและความนาเช่ือถือขององคกร รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สามารถติดตอสวนงาน
นักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 2217 8000 ตอ 3027, 3102-3 และ 0 2613 6107 หรือ E-mail 
Address: tcap_ir@thanachart.co.th บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการใหขอมูลแกบุคคลภายนอกจะตองถูกตอง ครบถวน 
เทาเทียมกัน โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี 

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) 

- แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

- งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจําป (Annual Report) 

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุน และขาวสารสนเทศตาง ๆ 

2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4. เว็บไซตของบริษัทฯ www.thanachart.co.th 

5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และสื่ออื่น ๆ 

6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 

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

8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ (Roadshow) 
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9. การจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณีย 

กิจกรรมในรอบป 2556 ที่ผานมา เจาหนาที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งสวนงานนักลงทุนสัมพันธไดพบ
และใหขอมูลแกผูเก่ียวของในโอกาสตาง ๆ ทั้งการเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-One Meeting) การประชุมทาง
โทรศัพท (Conference Call) การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) และการเดินทางไปพบนักลงทุน
ตางประเทศ (Roadshow) 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ ทั้งดานการเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่น ๆ อันทําใหสามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจไดเปนอยางดี ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนแกบรษิัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2552 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัทฯ  
โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง  
ถาจํานวนกรรมการท่ีจะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกัน แตไมเกิน 1 ใน 3 

โดยการพนจากตําแหนงของกรรมการตามท่ีกลาวขางตนในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับสลาก สวนในปตอ ๆ 
ไป ใหกรรมการซ่ึงอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนง 
มานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการดังกลาวพนจาก
ตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาว อาจไดรับคัดเลือกแตงต้ังใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกก็ได 

กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดนิยามและคุณสมบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของ
กรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย (ขอน้ีทางบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกวาประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่กําหนดไมเกินรอยละ 1) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
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บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง ทั้งน้ี ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปน 
ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา 
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนองกวาสองปกอนวัน
แตงต้ัง 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีธุรกิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเก่ียวของอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดย
อิสระไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่
เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใด
ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือเปดโอกาสให
กรรมการอิสระไดหารือพิจารณาประเด็นที่เก่ียวของกับการประชุม และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยางเปนอิสระ
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โดยปราศจากกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร และมีการสรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการอิสระเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หรือ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

1. กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน หมายความวา กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบ
ในการดําเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และใหหมายความรวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตจะ
แสดงไววาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลวและเปนการลงนามรวมกับ
กรรมการรายอื่น ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

2. กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายความวา 

1) กรรมการท่ีทําหนาที่บริหารงานในตําแหนงผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตําแหนง
เทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่น 

2) กรรมการท่ีทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการหรือมีสวนรวมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และ
ใหหมายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

3) กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว
แลวเปนรายกรณี และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน 

บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของ 
บริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และหลีกเล่ียงปญหาในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนขององคกรโดยรวม โดยไมจํากัดอยูแตเฉพาะผูถือหุนกลุมใดหรือรายใด ทั้งน้ี โดยทั่วไปคณะกรรมการมี
อํานาจหนาที่กํากับดูแลบริษัทฯ ในการกําหนดนโยบาย การดูแลใหมีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม และการดูแล
ใหมีระบบการติดตามตรวจสอบใหปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ และเปนธรรมตอองคกร ตอผูถือหุน และ 
ตอผูบริหาร และพนักงาน ลูกจางของบริษัทฯ 

2. กําหนดนโยบายที่สําคัญ แผนกลยุทธ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ และพิจารณาทบทวน 
ตามความเหมาะสม โดยการดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ืองในระยะยาว 

3. กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการใหญ 
และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนงกรรมการ และจํานวนบริษัทที่
สามารถดํารงตําแหนงได เชน ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน เปนตน 

4. กํากับดูแลบริษัทยอยเพื่อรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบริษัทยอย เพ่ือควบคุมการบริหารงานให
เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทํารายการตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑของ
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ 
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5. กํากับ ดูแล และติดตามใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ มติ 
ที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ 

6. ดูแลใหมีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลการ
บริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณธุรกิจ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปน
อิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว และเปดเผยไวใน
รายงานประจําป 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําป 

9. ดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการ
เปดเผยขอมูล อยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา 

10. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานทางการเงินประจําป และแสดงไวคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีครอบคลุมเรื่องสําคัญตามขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให
เกิดความมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน และเช่ือถือได ทั้งน้ี บริษัทฯ 
ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

11. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

12. กําหนดขอบเขต หนาที่ และอํานาจในการบริหารงานของกรรมการผูจดัการใหญ 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากําหนดคาตอบแทน และเง่ือนไขการจางกรรมการผูจัดการใหญตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ 

14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะ 

15. พัฒนาความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเน่ือง 

การแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ เพ่ือเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา 

การเปนกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร 

เน่ืองจากบริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจสถาบันการเงิน จึงอยูในบังคับของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 
13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจัดการ และผูมีอํานาจในการ
จัดการของบริษัทฯ สามารถเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางในบริษัทอื่นรวมกันไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ 
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คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยศึกษากล่ันกรองงานตามความจําเปน โดยกําหนดหนาที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการบริหาร 
จํานวน 4 คน มีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

4. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร 

 นายภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และประกาศของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

2. บริหารจัดการความเสี่ยง 

3. บริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 

4. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ ภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่ 
กําหนดไว 

5. พิจารณากล่ันกรองนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ
กลุมธนชาต เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6. บริหารจัดการเก่ียวกับธุรกรรมของบริษัทฯ เชน การฝากเงิน การขอสินเช่ือ การลงทุน ทรัพยสินรอการขาย 
เปนตน 

7. บริหารจัดการการดําเนินงานภายในองคกร เชน การจัดโครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล การจัดการ
งานธุรการ เปนตน 

8. มอบหมายหน าที่ หรื อมอบอํ านาจช ว ง เ ก่ี ย ว กับการบ ริหารจั ดการที่ อ ยู ภ ายใต อํ านาจของ 
คณะกรรมการบริหาร 

9. กล่ันกรองงานกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการจํานวน 3 คน ทุกคนเปน
กรรมการอิสระ และมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณดานบัญชีและ/หรือการเงิน เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตองและมีความโปรงใส ตลอดจนใหเปนไป
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ตามระเบียบของทางการ และระเบียบบริษัทฯ เพ่ือใหมีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานท่ีนาเช่ือถือ และเปน
ประโยชนแกทุกฝายที่เก่ียวของ รวมถึงผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายนามดังตอไปน้ี  

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการตรวจสอบ 

 นายภาวัต เมธีชุติกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงิน 
• สอบทานรายงานทางการเงิน และเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
• สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่มีสาระสําคัญ รวมถึงรายการท่ีมี

ความซับซอนหรือผิดปกติ และรายการท่ีตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน 

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
• สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งบริษัทฯ 

• สอบทานเพ่ือใหมั่นใจวาขอเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบ
บัญชีเสนอน้ัน ฝายบริหารไดนําไปปรับปรุงแกไขแลว 

• สอบทานความเพียงพอของการกํากับดูแลนโยบาย และหนาที่ที่เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ  

3. การตรวจสอบภายใน 
• สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจําป ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 
• สอบทานใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
• พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทลูกของบริษัทยอย 
• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทลูกของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายของกลุม

ธนชาต โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยอยและบริษัทลูกของบริษัทยอยมอบหมายให 
สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต สรุปผลภาพรวมการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบ
บริษัทยอยและบริษัทลูกของบริษัทยอยใหคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะบริษัทแมรับทราบ 
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 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยสําคัญไดแก เรื่องที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย การทุจริต และเรื่องที่มี
ผลกระทบตองบการเงินหรือสถานะหรือภาพลักษณของบริษัทฯ อยางรายแรง ใหรายงานใหทราบ
อยางละเอียด 

5. การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
• สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ 

จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลัก และระเบียบที่เก่ียวของ 
• พิจารณาขอกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

บริษัทฯ 
• สอบทานขอตรวจพบของหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และหนวยงานกํากับดูแล

ของทางการ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

6. ผูสอบบัญชี 
• พิจารณาคุณสมบัติ ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะในการแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

• จัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของทางการ ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

8. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยเน้ือหา ดังตอไปน้ี 
• ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทํา และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ถึงความถูกตองครบถวนเปนที่เช่ือถือได 
• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
• เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมท่ีจะไดรับแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง 
• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ 
• ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
• ความเห็นเก่ียวกับความรวมมือจากผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทฯ ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

การปฏิบัติหนาที่ 
• รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 9. ความรับผิดชอบอื่น 
• รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ี 
1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ขอกําหนดของทางการ หรือกฎหมายอื่นที่

เก่ียวของ 
 หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาอันควร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอ 
ธปท. 

• พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
หากมีการเปล่ียนแปลงใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองท้ังคณะ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบทุกป 
• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2545 มีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการสรรหา จํานวน 3 คน 
ทุกคนเปนกรรมการอิสระ มีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการสรรหา 

 นายภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และสงนโยบายดังกลาวให ธปท. หากมีการรองขอ 

2. กําหนดคุณสมบัติการเปนกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

2.1 คุณวุฒิ ความรู ประสบการณ 

2.2 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ 

2.3 นําผลการประเมินคณะกรรมการมาใชประกอบการพิจารณา ในกรณีที่กรรมการเดิมดํารงตําแหนงตอ
อีกวาระ 
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3. กําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ
กรรมการ ตามเกณฑที่กําหนดไว 

4. ดูแลใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการ องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

5. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง หรือนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ตามแตกรณี 

6. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย 
กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

7. จัดเตรียมแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจในการจัดการ 

8. เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดกระบวนการสรรหาในรายงานประจําป 

9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายสรรหา สรุปดังน้ี 

แนวทางการพิจารณาสรรหา 

1. สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ โดยคัดเลือกผูที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับ
ตําแหนง โดย 

1.1 เล่ือนตําแหนงบุคลากรภายในที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณตรง เหมาะสมกับ
ตําแหนงงานน้ัน 

1.2 โยกยายบุคลากรภายในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตที่มีศักยภาพสูง สามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ และ
ปรับตัวไดอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. สรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยเนนบุคลากรจากภาคสถาบันการเงิน หรือที่เก่ียวกับธุรกิจทางการเงิน 
ที่มีประสบการณตรง เหมาะสมกับตําแหนงงาน 

นโยบาย 

สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่มีความรู ความสามารถ
เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณานําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงวางลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณี
อื่น ๆ แลวแตกรณี โดยมีนโยบายในการสรรหา ดังน้ี 

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง และองคประกอบโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือใหไดโครงสรางที่
เหมาะสม ตลอดจนถึงบุคลากรท่ีตองการสรรหา 

2. สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และ
เกณฑที่ทางการกําหนดไวอยางเครงครัด 
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3. สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณตรงกับความตองการ 
พันธกิจ และวิสัยทัศนของบริษัทฯ ในตําแหนงน้ัน ๆ 

4. สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่ไมมีผลประโยชนทับซอน หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

5. จัดใหมีการพิจารณาประเมินการทํางานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ และผูมี
อํานาจในการจัดการเปนประจําทุกป 

นอกจากนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง  
ใหคณะกรรมการสรรหาจัดใหผูถือหุนสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 มีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการกําหนด
คาตอบแทน จํานวน 3 คน ทุกคนเปนกรรมการอิสระ มีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ ศขุเทวา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 นายธเนศ ขันติการุณ เลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑการจายคาตอบแทน รวมถึงผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการผูจัดการ
ใหญ ผูมีอํานาจในการจัดการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และสงนโยบายดังกลาวให 
ธปท. หากมีการรองขอ 

2. พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความเปนธรรมตอบทบาทหนาที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอํานาจในการจัดการ 

3. กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอํานาจ 
ในการจัดการ เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจําป 

4. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอํานาจในการจัดการ 

5. ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอํานาจในการจัดการ ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

6. ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ 
ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่กําหนดใชในปจจุบันเพ่ือความเหมาะสมเปนประจําทุกป 

7. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกกรรมการและพนักงาน 
เพ่ือเปนการจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
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8. เปดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบตาง ๆ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน รวมทั้งจัดทํารายงานการ
กําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจําป 

9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายกําหนดคาตอบแทน สรุปดังน้ี 

แนวทางการพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

1. การจายคาตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมี
อํานาจในการจัดการ ตองสอดคลองกับขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ และอยูในระดับที่เพียงพอที่จะ
ดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการ รวมท้ังสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 

2. การจายคาตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมี
อํานาจในการจัดการ มีกระบวนการและขั้นตอนที่โปรงใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล และสามารถ
ตรวจสอบได 

นโยบาย 

1. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
ตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอํานาจในการจัดการ โดย 

1.1 เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกลเคียง 

1.2 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และ
สอดคลองกับผลการประเมินผลงานประจําป 

1.3 การจายผลตอบแทน อยูในระดับที่เปนธรรมตอผูถือหุน 

1.4 ตองอยูในกรอบและหลักเกณฑขอบังคับของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแล 

2. แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการ
ใหญ และผูมีอํานาจในการจัดการ ตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวของ รวมถึงให
ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคาของสวนผูถือหุนในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ดวยที่ผานมา บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีก
ฐานะหน่ึง ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และกล่ันกรองการทําธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่จะตอง
พิจารณาถึงความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจดวย 

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 7 คน ที่ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการอิสระ และผูบริหารท่ีดูแลทางดานการบริหารความเสี่ยง มีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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4. นายวิรไท สันติประภพ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นายกําธร ตันติศิริวัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุม 
ธนชาตตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยตองสรางมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบ 
ใหแนใจวานโยบายความเสี่ยงน้ันไดมีการปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

2. วางกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

4. กําหนดมาตรการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในดานของการปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

5. ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางเปนสาระสําคัญ เพ่ือ
นํามาใชในการเปล่ียนนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ 

6. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลใหบริษัทในกลุมธนชาต ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ที่ไดกําหนดไว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ ธปท. กําหนด 

7. รายงานผลการปฏิบัติการตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข 
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด 

คณะกรรมการที่ดูแลในเร่ืองบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการและขอพึง
ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดทําบทบาทหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance 
Committee) โดยเปนผูกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามแนวทางท่ี ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. และ 
ธปท. กําหนด โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ทําหนาที่ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามแนวนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายท่ี
กําหนดขึ้น เพ่ือกํากับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 
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การสรรหาและแตงตั้งกรรมการคณะตาง ๆ 

1. วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มิไดกําหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไว เพียงแตกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาตองไมนอย
กวา 5 คน ทางบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยวิธีการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ มีขึ้นได 2 กรณี คือ  1) กรณีแตงต้ังกรรมการใหม
แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ จะตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ  2) กรณีแตงต้ังกรรมการระหวางวาระเน่ืองจาก
ตําแหนงวางลง คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาลงมติไดภายใตคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือเขาดํารงตําแหนงแทน 
เวนแตกรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน ในสวนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
ตลท. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

ในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการออกเสียง
ลงคะแนน และที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีกรรมการท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญ 

ทั้งน้ี มีหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกต้ังกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน ดังตอไปน้ี 

1) 1 หุนมีคะแนนเสียงเทากับ 1 เสียง 

2) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือ 
คราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตใน
การลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ  1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใด
หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

2. วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และใน
จํานวนน้ีใหกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดย
ตําแหนง 

3. วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกล่ันกรองผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปนกรรมการอิสระ 
อยางนอย 3 คน เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแตงต้ังทําหนาที่เปนคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมี
อํานาจหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามแนวทางท่ีทางการกําหนด มีความ
เปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปนกรรมการอิสระหรือ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอย 3 คน เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแตงต้ังทําหนาที่เปน
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คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนตามแนวทางท่ีหนวยงานทางการกําหนด 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและจัดใหกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท ผูปฏิบัติงานดานสนับสนุนงานเลขานุการ
บริษัท ตลอดจนถึงผูที่เก่ียวของในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือเปน
การเพ่ิมพูนความรูในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอย และผูบริหารใหดียิ่งขึ้น 
โดยเลขานุการบริษัทจะมีการรวบรวมและแจงหลักสูตรตาง ๆ ที่จะมีการเปดอบรมและสัมมนาใหกรรมการและผูบริหาร
ไดพิจารณาลวงหนาอยางสม่ําเสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนถึงสถาบัน
อบรมช้ันนําอื่น ๆ 

นอกจากน้ี กลุมธนชาตยังมีการจัดโครงการอบรมและสัมมนาใหความรูดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของ 
กลุมธนชาต ตลอดจนถึงความรูในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพใหแกกรรมการและผูบริหารอยาง
ตอเน่ือง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เปนประจําทุกป
โดยมีการกําหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุม และสอดคลองกับทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต โดยในสวน
การประเมินของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป ไดกําหนดผูประเมิน ดังน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนด
วิธีการประเมิน และใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. การประเมินการปฏิบัติงานของผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป  (ไมนับรวมกรรมการผูจัดการใหญ) 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมทั้งคณะ โดยในป 2556 มีผลการประเมินภาพรวมท้ังคณะอยูในระดับ “ดีมาก” มีคาเฉล่ีย 4.81 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีคาเฉล่ีย 4.77 นอกจากน้ี ในป 2556 ยังไดเริ่มตนจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ไดกําหนดแนวทาง
ใหมีการประเมินในภาพรวมท้ังคณะ ซึ่งจะตองมีการประเมินต้ังแตป 2557 เปนตนไป 

แผนการสืบทอดตําแหนง 

คณะกรรมการสรรหา ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดเตรียมแผนการสืบทอดตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอํานาจในการจัดการ เพ่ือความตอเน่ืองในการบริหารจัดการบริษัทฯ 
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การปฐมนิเทศกรรมการและผูบริหารใหม 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบริหารใหม สํานักเลขานุการองคกรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับกรรมการใหม ประกอบดวย 

1. ขอมูลบริษัทฯ ประกอบดวย รายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. กําหนดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจํา 
และวาระพิเศษประจํางวด 

3. คูมือคุณสมบัติการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร ซึ่งจะประกอบดวย คุณสมบัติและลักษณะตองหามตาม
กฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน รวมท้ังแนบพระราชบัญญัติและประกาศท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนหนาที่และขอพึงระวังตามกฎหมาย 

การแตงตั้งผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการแตงต้ังผูสอบบัญชี รวมถึงคาตอบแทนการสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ผูถือหุนพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง ธปท.ไดใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชีทั้ง 3 คนแลว ดังน้ี 

1. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ / หรือ 

2. นางสาวภูริ์พรรณ  เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ / หรือ 

3. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 

แหงบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  

ในรอบป 2556 คาตอบแทนการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปน
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีนางสาวรัตนา  จาละ เลขทะเบียน 3734 เปนผูสอบบัญชีของ   
บริษัทฯ ดังน้ี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
1.1 คาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ  จํานวนเงิน  950,000  บาท  

1.2 คาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทยอยรวม 18 บริษัท เปนจํานวนรวม 18,680,000  บาท  

2. คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ป 2556 บริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบ
การใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามท่ี ธปท. กําหนด การสอบทานและตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุน 
ตามระดับความเสี่ยงตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) กําหนด 
คาตรวจสอบเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ และการเปนที่ปรึกษาธุรกิจที่ไมเก่ียวกับงานสอบบัญชี โดยจายในรอบปบัญชี 2556 
จํานวน 4,700,000 บาท 
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10. ความรบัผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

กลุมธนชาตกับการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

กลุมธนชาต มีความมุงมั่นที่จะรวมสรางและพัฒนาสังคม ดวยการเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจควบคูกับการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด แมวาเปาหมายในการดําเนินธุรกิจคือ ผลกําไร แตการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต  
ยังคงดําเนินอยูภายใตกรอบของความมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี โปรงใสสามารถตรวจสอบได และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหเปนองคกรที่สามารถพัฒนาธุรกิจใหดําเนินไปอยางยั่งยืนควบคูไปกับการสรางความสมดุล
ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กลุมธนชาตมีความต้ังใจท่ีจะเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งใน
กระบวนการดําเนินธุรกิจและการทํากิจกรรมสังคมตาง ๆ เพ่ือรวมเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม 
และรณรงคสงเสริมวัฒนธรรมไทย อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ ยังไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน              
อีกดวย 

คณะกรรมการพิจารณาโครงการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของกลุมธนชาต (CSR : Thanachart 
Group) ไดถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหเกิดระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ควบคุมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตใหมีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานได โดยคณะกรรมการฯ ซึ่งคัดสรรจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณใน
การดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังจากภายในและภายนอกกลุมธนชาต มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการพิจารณาแนวทาง ทิศทาง รวมท้ังใหความเห็นตอโครงการที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการแสดง
ความรบัผิดชอบของสังคมของกลุมธนชาต  

ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตครอบคลุมประเด็นสําคัญที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานดังกลาวมากที่สุด ประเด็นหลักในการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมที่
กลุมธนชาตไดใหความสําคัญ ไดแก 

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
2. การตอตานทจุริต 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
6. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
7. การจัดการสิ่งแวดลอม 
นอกจากการคํานึงถึงประเด็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแลว การคํานึงถึงผูมีสวนได

เสียทุกกลุมถือเปนอีกสวนหน่ึงที่กลุมธนชาตไดใหความสําคัญ ในการกําหนดแผนดําเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมน้ัน ไดมุงเนนใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน ผูถือหุน เจาหน้ี คณะกรรมการธนาคารและ
บริษัทยอย พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง หรือแมกระทั่งสังคมและสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
โดยแนวปฏิบัติในการดูแลผูมีสวนไดเสียแตละกลุมมี ดังน้ี 
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ผูมีสวนไดเสีย แนวปฏิบัติ 
ผูถือหุน ดําเนินธุรกิจตามนโยบายกํากับและดูแลกิจการที่ดีของกลุมธนชาต 

เจาหน้ี ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีไดใหไวตอเจาหน้ี รวมท้ังใหขอมูลที่โปรงใส
และตรวจสอบได 

คณะกรรมการธนาคารธนชาตและ 
บริษัทยอย 

กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมธนชาต 

พนักงาน พัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงานอยางตอเน่ือง ปฏิบัติตอพนักงานอยาง
เปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  

ลูกคา พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาทุกกลุม รวมทั้งกํากับดูแลพนักงานใหเครงครัดในการรักษาขอมูลของ
ลูกคาใหเปนความลับ ตามท่ีหลักเกณฑในคูมือจรรยาบรรณ 

 คูคา ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจาง เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมแกทุกฝาย 

คูแขง ปฏิบัติตามกรอบกติกาและแขงขันอยางยุติธรรม ตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่
เก่ียวของ รวมท้ังไมกลาวหา ใหราย หรือซ้ําเติมคูแขง 

สังคมและสิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ควบคูไปกับการใหความสําคัญในการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน 

 

 ถึงแมวาในปจจุบัน การกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาต 
ยังไมไดมีการสรางขอผูกพันรวมกับผูมีสวนไดเสีย หรือ Stakeholders Engagement เพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงกับผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมในการดําเนินงาน แตกลุมธนชาตไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของการสรางขอผูกพันดังกลาว 
ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสามารถตอบสนองและเปนไปตามความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาแนวทางการสรางขอผูกพันรวมกับผูมีสวนไดเสียในอนาคต  

กระบวนการในการจัดทํารายงานของกลุมธนชาต 

มาตรฐานท่ีกลุมธนชาตไดนํามาใชในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ไดแก แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในองคกรและผูที่ปฏิบัติงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดังกลาวถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียมความพรอมสูการจัดทํารายงาน
แหงความย่ังยืนในอนาคต เน่ืองจากครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองรายงานในรายงานแหงความย่ังยืน ทั้งในระดับประเทศ
และสากล 
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ประเด็นสําคัญในการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 จากการวิเคราะหประเด็นที่สงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียและการดําเนินธุรกิจ กลุมธนชาตไดจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นในการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตในป 2556 มีทั้งสิ้น 5 ประเด็น ซึ่งไดมีการสรุปแนวปฏิบัติที่เก่ียวของใน
แตละประเด็นไว ดังน้ี 

1.  การตอตานการทุจริต 

ประเด็นมุงเนน แนวปฏิบัติ 
การกําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับการตอตาน
การทุจริต 

-  กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  เ พ่ือเปนกรอบในการ
 ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 
-  กําหนดประเด็นที่เก่ียวของกับการตอตานทุจริตไวในคูมือจรรยาบรรณ 
 และเผยแพรใหผูบริหารและพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
-  มีหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่ไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล 
 หรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชนจากการใชอํานาจโดยมิชอบ 

การใหความรูดานจรรยาบรรณ -  ทบทวน วัดความรู ความเขาใจของผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติ
 ตามหลักเกณฑคูมือจรรยาบรรณอยูสม่ําเสมอ 
-  จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคูมือ   
 จรรยาบรรณ ใหพนักงานใหมทุกระดับ และลงนามรับทราบนโยบาย
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือจรรยาบรรณทุกเดือน 
-  พัฒนา CG E-learning และเผยแพรในอินทราเน็ต เพ่ือใหพนักงาน
 สามารถศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง 
-  กระตุนใหเกิดการรับรูหลักการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ตามหลัก
 ธรรมาภิบาลที่ดี ผานสื่อภายในองคกรหลากหลายชองทาง ภายใต
 โครงการ “ธนชาต ทําได ธรรมดี…CG ริเริ่ม เติมธรรม” เพ่ือใหความรู
 ความเขาใจในนโยบายและจรรยาบรรณ ดวยรูปแบบนําเสนอท่ีเขาถึง
 งาย ไดแก VTR หนังสั้น การตูน สัมภาษณผูมีช่ือเสียงในวงการตาง ๆ 
 ผูเช่ียวชาญดานธรรมาภิบาลระดับประเทศ โดยการประสานงานกับ
 สํานักปองกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน หนวยงาน
 ภายใตสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
 แหงชาติ (ป.ป.ช.)   และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (ป.ป.ง.) ในเรื่องสื่อ ความรูความเขาใจเก่ียวกับการตอตานทุจริตและ
 ความรูเก่ียวกับการฟอกเงิน นอกจากน้ี ไดจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติ
 ธรรมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค เพ่ือใหพนักงานมีแนวทางใน
 การบริหารจิตตนเองในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
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1.  การตอตานการทุจริต (ตอ) 

ประเด็นมุงเนน แนวปฏิบัติ 
การควบคุมและคุมครองผูรองเรียน -  จัดทําชองทางในการเสนอขอรองเรียนหรือแจงขอมูลเก่ียวกับการ

 กระทําทุจริตที่บุคลากรและบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงได เชน ทาง
 จดหมาย โทรศัพท โทรสาร เว็บไซต เฟสบุก ชองทางการสื่อสาร
 ภายใน เปนตน 
-  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการดําเนินการ
 เก่ียวกับเรื่องรองเรียนอยางชัดเจน โดยมีการระบุชองทางและขั้นตอน
 การดําเนินงานภายหลังไดรับการรองเรียนหรือแจงขอมูลไวอยาง
 ครบถวน 
-  ดําเนินการสอบสวนอยางเปนธรรม และแจงใหผูรองเรียนทราบผล
 ของการสอบสวนตามข้ันตอน 

การรวมเปนสวนหน่ึงของสังคมในการ
ตอตานทุจริต 

-  แสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective 
 Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

2. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

ประเด็นมุงเนน แนวปฏิบัติ 
การจางงาน -  กําชับใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 อยางเครงครัด 
-  กําหนดแนวทางและเกณฑในการคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจน โปรงใส 
 และสามารถตรวจสอบได  
-  มีกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรท่ีเปนระบบ 

สวัสดิการและการดูแลพนักงาน -  แตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประจําอาคาร
 ตาง ๆ เพ่ือเปนตัวแทนของพนักงานในการรวมปรึกษาหารือ ดูแล และ
 เสนอความคิด เห็น  ตอบริษัทฯและบริษัทยอยในเรื่ องการจัด
 สวัสดิการใหแกพนักงาน 
-  กําหนดขอปฏิบัติตอพนักงานและคูมือสําหรับพนักงานที่ ชัดเจน   
 โดย มุงเนนไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งระบุผลประโยชนที่
 พนักงานจะไดรับอยางชัดเจน 

การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพพนักงาน -  มุงเนนการสรางองคกรแหงการเรียนรู โดยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
 ของพนักงานอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 
-  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
 เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได 

การสงเสริมการมีสวนรวม -  สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ 
 ทั้งในดานการวางแผนและการปฏิบัติงาน 
-  เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผาน
 ชองทางตาง ๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึง 
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3. การประกอบกิจการอยางเปนธรรม 

ประเด็นมุงเนน แนวปฏิบัติ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  -  มีการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการและพนักงานไวใน

 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารอยางชัดเจน  
-  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึง
 ประเด็นของการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การปองกันการ
 ฟอกเงิน เปนตน  
- มีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือใหกรรมการ  ผูบริหารและ

 พนักงานของบริษัทใชเปนคูมือเพ่ือยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติ
 ปฏิบัติ เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม   
 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชาและ
 ตอผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

- จัดทําหนังสือยืนยันไมแสวงหาผลประโยชน ประจําป 2556 และแบบ
 ประเมินตนเองดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ เพ่ือ
 กระตุนจิตสํานึกดาน CG ของพนักงาน ครั้งที่ 1/2556 โดยมีจํานวน
 พนักงานเขามาทําหนังสือยืนยันฯ และตอบแบบประเมินฯ คิดเปน   
 รอยละ 99.7 มีสัดสวนการตอบแบบประเมินถูกคิดเปนรอยละ  95.7 

- ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเมื่อ 28 
 ตุลาคม 2556 เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ IOD (CGR) ในป 2555 ซึ่งจะใชประเมิน
 ในป 2557 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักการ
 กํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 (เผยแพรเมื่อ
 เดือนพฤษภาคม 2556) 

- สรุปนโยบายฯ ที่ปรับปรุงใหกลุมธนชาต และใหคําปรึกษา เพ่ือให
 บริษัทในกลุมพิจารณานํานโยบายและคูมือดังกลาวไปประยุกตใชให
 สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของแตละบริษัท 

การสงเสริมคูคาที่มีความรับผิดชอบตอสังคม -  มีหลักการในการคัดเลือกคูคาในการดําเนินธุรกิจรวมกันอยางชัดเจน
 วาจะไมสงเสริมคูคาที่ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม เชน ละเมิดสิทธิ
 มนุษยชนโดยการใชแรงงานเด็ก หรือใหการสงเสริมการดําเนินธุรกิจที่
 ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 
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4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

ประเด็นมุงเนน แนวปฏิบัติ 
การใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและผลิตภัณฑแก
ผูบริโภคอยางชัดเจน 

-  มีการประชาสัมพันธรายละเอียดสินคาและผลิตภัณฑ รวมทั้งออกคูมือ
 ที่เก่ียวของใหแกลูกคาและผูบริโภคทั่วไปอยางชัดเจน 

การคุมครองสิทธิของลูกคา   -  ใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของลูกคา 
-   กําหนดใหพนักงานเครงครัดในการรักษาความลับของลูกคา และไมนํา

 ขอมูลใด ๆ ของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอื่น  
-   รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของบริษัท

และผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ เวนแตจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
-   จัดระบบหรือชองทางเพ่ือใหลูกคาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ

รองเรียนเก่ียวกับบริการ และดําเนินการแกไขรวมทั้งแจงผลใหลูกคา
ทราบอยางรวดเร็ว 

 

5. การรวมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นมุงเนน แนวปฏิบัติ 
การสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาสังคมกับองคกรตาง  ๆ  ที่
เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกร
ไมแสวงหากําไร 

-  วางแผนและดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและ
 องคกรไมแสวงหากําไรในการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ 
 เชน ดานการศึกษา ดานการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย ดาน
 สิ่งแวดลอม รวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม -  กําหนดนโยบายดานการอนุรักษพลังงานที่ชัดเจน 
-  กระตุนและสงเสริมใหพนักงานเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
 พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและยั่งยืน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR-after-Process)  

เปนกิจกรรมที่ดําเนินการนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ และการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมในกระบวนการซึ่งกลุมธนชาตไดดําเนินการดานน้ีมาโดยตลอดต้ังแตเริ่มดําเนินธุรกิจ ตอมาเมื่อกลุมธนชาตได
มีธุรกิจธนาคารพาณิชยภายในกลุม มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีไดรับนโยบายจาก
สวนกลาง โดยสํานักงานเครือขาย (HUB) รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งดําเนินการภายใตความรวมมือของ
พนักงานของธนาคารธนชาตและบริษัทยอยในแตละภูมิภาค รวมท้ังเชิญชวนลูกคา คูคาและประชาชนในชุมชนใหมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมน้ัน ๆ  

นอกจากนี้ยังไดมีการจัดต้ัง มูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทย ขึ้น เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนิน
กิจกรรมทางสังคมของกลุมธนชาตดวย โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทยสวนใหญน้ัน มุงเนนใหเกิดการ
สรางสรรคสังคมควบคูไปกับการพัฒนาสังคม มีเปาหมายในการสรางโมเดลตนแบบในการพัฒนา ชุมชนและสังคม         
ในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความรูในการพัฒนา ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตนเอง ทั้งในเรื่องของความรู ความคิด และทักษะ
ในการปฏิบัติ  มีความเช่ือมั่น และสามารถตัดสินใจดวยตนเอง รวมท้ังมีทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองและเหมาะสมในการ
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ดําเนินชีวิต และพัฒนาความเปนอยูของตนเองใหดียิ่งขึ้น ภายใตแนวความคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ รวมถึงการสรางเครือขายและการประสานงานชวยเหลือสังคมในสภาวการณตาง ๆ  

ในป 2556 กลุมธนชาตไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยสวนกลาง (Central CSR) และการจัดกิจกรรมทาง
สังคมโดยสํานักงานเครือขาย (Hub CSR) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยสวนกลาง (Central CSR) 
เปนการจัดกิจกรรมทางสังคมโดยสวนกลางอยางตอเน่ืองภายใตการดําเนินงานรวมกับมูลนิธิธนชาตเพ่ือ

สังคมไทย เพ่ือแสดงออกถึงการรวมสรางสรรคสังคมในมิติตาง ๆ ไมวาจะเปนมิติดานการสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทย 
มิติดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา หรือมิติดานการสงเสริมการศึกษา ซึ่งในป 2556 ไดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม
โดยสวนกลางผานโครงการตาง ๆ ดังน้ี 

โครงการเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2556 

ธนาคารธนชาตไดดําเนินการในการถวายผาพระกฐินพระราชทานมาเปนประจําตอเน่ืองมาเปนระยะเวลา 8 ป 
โดยจุดเริ่มตนการถวายผาพระกฐินพระราชทานน้ัน เกิดขึ้นครั้งแรกในป 2549 ณ วัดแกวโกรวราราม จังหวัดกระบี่ 
จากน้ันธนาคารธนชาตไดดําเนินกิจกรรมดังกลาวอยางตอเน่ืองมาเปนประจําทุกป โดยเปนกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง ปูชนียสถานไวใหคงอยูคูชาติไทย  

ในป 2556  ธนาคารธนชาตไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานผาพระกฐิน ใหนําไปถวาย ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในการน้ี บริษัทใน               
กลุมธนชาต ลูกคา คูคาตาง ๆ รวมทั้งผูบริหาร พนักงานและประชาชนทั่วไป ไดมีจิตศรัทธารวมกันในการถวายปจจัยใหแก
วัด เพ่ือรวมสมทบทุนจัดสรางวิหารพุทธพระลับ สําหรับประดิษฐานหลวงพอพระลับ พระคูเมืองจังหวัดขอนแกน                  
เปนจํานวนเงิน 10,413,028.25 บาท นอกจากน้ี ยังไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี             
มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา รวมท้ังโรงเรียนในพ้ืนที่ดวย 

โครงการสนับสนุนสภากาชาดไทย 

กิจกรรม “งานกาชาดประจําป” 

เปนกิจกรรมที่ธนาคารธนชาตไดรวมออกสลากกาชาดและออกรานงานกาชาด ซึ่งจัดตอเน่ืองมาเปนประจําทุกป 
โดยในป 2556 ไดดําเนินการเปนครั้งที่ 37 ในระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณ             
สวนอัมพร ภายใตคําขวัญ “งานกาชาดประจําป 2556 ฉลอง 120 ป สภากาชาดไทย รวมใจสรางสุขเพ่ือปวงชน” 
โครงการออกรานงานกาชาดประจําปน้ีเปนโครงการตอเน่ืองจากธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทยท่ีได             
สืบทอดการออกรานงานกาชาดมาอยางตอเน่ืองนานถึง 37 ป ทั้งน้ี รายไดสุทธิจากการจําหนายสลากกาชาดและจาก   
การออกรานงานกาชาดไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอุปนายิกา 
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบํารุงสภากาชาดไทยเปนประจําทุกป ซึ่งธนาคารธนชาต       
อยูในกลุมของหนวยงานที่ทูลเกลาฯ ถวายเงินสูงสุด 5 อันดับแรก 

จุดเริ่มตนการเขารวมออกรานงานกาชาดเกิดขึ้นในป 2519 โดยธนาคารศรีนครไดรับเชิญเขารวมออกรานงาน
กาชาด ซึ่งถือเปนธนาคารพาณิชยเพียงแหงเดียวที่ไดเขารวมออกราน ภายใตช่ือ “รานกาชาดธนาคารศรีนคร” ตอมาในป 
2545 ธนาคารศรีนครรวมกับธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมีการออกรานกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใช
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ช่ือ “รานกาชาดธนาคารนครหลวงไทย”  และในป 2554 เมื่อธนาคารนครหลวงไทยรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จึงได
ออกรานในนาม “ธนาคารธนชาต” โดยในปจจุบันยังคงเปนธนาคารพาณิชยเพียงแหงเดียวที่ไดเขารวมออกรานในงาน
กาชาดเปนประจําทุกป ณ บริเวณสวนอัมพร 

โครงการเพื่อสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมไทย 

โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม..เติมเต็ม เอกลักษณไทย” 

เปนโครงการที่ธนาคารธนชาต สานตอมาจากโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษเอกลักษณไทย” ของธนาคาร
นครหลวงไทย ซึ่งมีการดําเนินการตอเน่ืองมากวา 40 ป ซึ่งจุดเริ่มตนของโครงการน้ันเกิดขึ้นจากการจัดประกวด 
“มารยาทไทย” โดยธนาคารศรีนครในป 2515 และการแขงขัน “อานฟงเสียงศรีนคร” ในป 2523 ตอมาในป 2538 ไดขอ
พระราชทานพระราชานุญาต ขอถวยรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 กิจกรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ภายหลังธนาคารศรีนครไดรวมกับธนาคารนครหลวงไทย ในป 2545 ไดมีการเปล่ียนช่ือโครงการเปนโครงการ 
“นครหลวงไทย อนุรักษเอกลักษณไทย”  วัตถุประสงคหลักของโครงการ ไดแก การธํารงและรักษาไวซึ่งเอกลักษณ
ความเปนไทย ทั้งการอานฟงเสียงภาษาไทย และการปฏิบัติเก่ียวกับมารยาทไทยในชีวิตประจําวัน โดยสงเสริมให
เอกลักษณดังกลาวยังคงอยูคูกับคนไทย ไมใหเกิดการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา และคานิยมทางสังคมท่ีไดรับ
ผลกระทบจากวัฒนธรรมตางชาติมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการรวมปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนของชาติเกิดความรูสึกรักและหวงแหน
วัฒนธรรมไทย และรวมกันรักษาไวใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป ซึ่งวัฒนธรรมทางดานภาษาไทยและมารยาทไทยน้ัน 
จัดเปนเอกลักษณสําคัญที่แสดงถึงความเปนชาติไทยไดเปนอยางดี และเมื่อธนาคาธนชาตไดรวมกิจการกับธนาคาร                 
นครหลวงไทย จึงไดมีการสืบสานการจัดโครงการดังกลาวอยางตอเน่ือง ภายใตช่ือโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม 
เอกลักษณไทย” 

กิจกรรมหลักตามโครงการประกอบดวยกิจกรรมใน 2 รูปแบบ ไดแก การแขงขันอานฟงเสียง และการประกวด
มารยาทไทย โดยเริ่มจากการรับสมัครผูเขาแขงขันจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต และภาคกลางเพื่อมาทําการแขงคัดเลือกตัวแทนจากแตละภาคต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือแขงขันชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล เกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา ซึ่งในป 2556 ไดมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณไทย” 
มากกวา 1,000 แหง 

พิพิธภัณฑครุฑ โดยธนาคารธนชาต 

“พิพิธภัณฑครุฑ โดยธนาคารธนชาต” ถือเปนพิพิธภัณฑครุฑแหงแรกและแหงเดียวของอาเซียน โดยประวัติ
ความเปนมาในการกอต้ังพิพิธภัณฑครุฑน้ัน เริ่มมาจากการท่ีธนาคารธนชาตไดรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยเขามา 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคารนครหลวงไทยน้ัน เปนธนาคารท่ีมีการดําเนินกิจการมากวา 70 ป และไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานเคร่ืองหมายครุฑพาหหรือตราครุฑพระราชทานมาติดต้ังอยูที่สํานักงานใหญและสาขา             
ตาง ๆ ต้ังแตป 2484 ซึ่งภายหลังการรวมกิจการกับธนาคารธนชาตในป 2554 จําเปนตองอัญเชิญเคร่ืองหมายครุฑพาห  
ลงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาห (ฉบับที่ 2) ป  2535 ธนาคารธนชาต ไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญ
ขององคครุฑพระราชทานที่มีความผูกพันและความศรัทธากับคนไทย  รวมท้ังยังเปนสัญลักษณแทนองค
พระมหากษัตริยของไทย จึงไดมีการอัญเชิญองคครุฑจากสํานักงานและสาขาตาง ๆ มาประดิษฐานยังศูนยฝกอบรม            
บางปู เขตเทศบาลตําบลบางปู จังหวัดสมุทปราการ และกอต้ังพิพิธภัณฑครุฑขึ้น โดยในพิพิธภัณฑไดมีการออกแบบ
และสรางสรรคสถานที่เพ่ือใหผูเขาชมไดทราบถึงความเปนมาของครุฑตามตํานาน ทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ และได



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 10-9 

จัดใหมีพ้ืนที่การจัดแสดงองคครุฑที่อัญเชิญจากสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาไวยังพิพิธภัณฑ เพ่ือสะทอนใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางองคครุฑกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอีกดวย รวมทั้งเปนแหลงเรียนรู
ประวัติศาสตรใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจอีกดวย 

โครงการเพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
และครอบครัว 
กิจกรรมสนับสนุนการกอสรางโครงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมอบทุนการศึกษาแกบุตรทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีรักษา
ความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 ธนาคารธนชาตรวมกับมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ไดเล็งเห็นถึงความเสียสละของเหลาทหารท่ีปฏิบัติหนาที่
รักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเขาใจถึงความสูญเสียของครอบครัวของเหลาทหารหาญที่เสียชีวิต
หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จึงไดดําเนินการสงเสริมขวัญและกําลังใจทหารท่ีปฏิบัติหนาที่รักษาความ
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและครอบครัวผานการใหการสนับสนุนการกอสรางโครงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค คายเพชรบุรีราชสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
รวมสงทหารเพ่ือไปปฏิบัติหนาที่ในชายแดน และไดมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยาง
ตอเน่ืองเปนระยะเวลา 1 ป จํานวน 4 ทุน รวมทั้งไดมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรทหารที่เคยปฏิบัติหนาที่และกําลัง
ปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 21 ทุน 

การจัดกิจกรรมทางสังคมโดยสํานักงานเครือขาย (Hub CSR) 

 เปนการจัดกิจกรรมทางสังคมผานการดําเนินงานของสํานักงานเครือขายที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ            
ทั่วประเทศไทย มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือรวมสืบสานและอนุรักษประเพณีในทองถ่ิน สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
ระหวางพนักงาน ลูกคา ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนที่ รวมท้ังรวมเปนสวนหน่ึงในการ
สงเสริม เผยแพรและประชาสัมพันธการทองเที่ยวในสวนภูมิภาค โดยในป 2556 ไดมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใน 
12 สํานักงานเครือขาย ดังน้ี 

1. งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2556 โดยสํานักงานเครือขายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (อบุลราชธานี)  
2. โครงการกอสรางศาลาประดิษฐานพระลับ สํานักงานเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแกน)  
3. งานแขงขันเรือยาวประเพณี ประจําป 2556 สํานักงานเครือขายภาคเหนือ 2 (พิษณุโลก) 
4. โครงการรวมแหหมรับเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ โดยสํานักงานเครือขายภาคใต 3 (นครศรีธรรมราช) 
5. งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผัก จังหวัดภูเก็ต โดยสํานักงานเครือขายภาคใต 1 (ภูเก็ต) 
6. รวมสืบสานประเพณีกินเจ จังหวัดสงขลา โดยสํานักงานเครือขายภาคใต 4 (หาดใหญ) 
7. รวมสืบสานเทศกาลถือศีล กินเจ โดยสํานักงานเครือขายภาคใต 2 (สุราษฎรธานี) 
8. งานไหวครูประจําป เพ่ือระลึก ยอนรอยไตรมาส 18 วัดละหารไร  และพิธีมหามงคลเททองหลอหลวงปูทิม 

 สํานักงานเครือขายภาคตะวันออก 2 (ระยอง) 
9.  งานประเพณีตักบาตรขาวตมลูกโยน โดยสํานักงานเครือขายภาคกลาง 2 (สระบุรี) 
10. งานสืบสานประเพณีว่ิงควาย โดยสํานักงานเครือขายภาคตะวันออก 1 (พัทยา) 
11. งานสืบสานประเพณียี่เปงรําลึก โดยสํานักงานเครือขายภาคเหนือ 1 (เชียงใหม ) 
12. งานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2556 สํานักงานเครือขายภาคกลาง 1 (พระนครศรีอยุธยา) 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 10-10 

 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมที่สํานักงานเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแกน) ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ือง เปนระยะเวลา 9 ปแลว ไดแก กิจกรรม “บริจาคโลหิต รอยใจถวายพอหลวงและแมหลวง”  ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพ่ือรณรงคใหประชาชนและพนักงานรวมกันทําความดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ                 
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ดวยการรวมบริจาคโลหิตเพ่ือนําไปชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล  ซึ่ งไดรับความรวมมือจากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มาอํานวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตโดยตลอด นอกจากน้ี ยังมีบริการตรวจสุขภาพ
ทางการเงินใหกับประชาชนที่มารวมกิจกรรม และแจกจายพันธุกลาไมเพ่ือชวยรณรงคลดภาวะโลกรอน ตลอดจนเปน
การกระตุนจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยในป 2556 ไดรับมอบบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย 
รวมท้ังสิ้น 243,100 ซีซี โดยมีผูรวมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 596  คน 

ประมวลภาพกิจกรรม 
1. พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2556 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
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สวนที่ 2 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 10-11 

2.  นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
 สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม..เติมเต็ม เอกลักษณไทย” 

 
4.  ภาพบรรยากาศพิพิธภัณฑครุฑ โดยธนาคารธนชาต ณ ศูนยฝกอบรมบางปู 
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สวนที่ 2 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 10-12 

5.  กิจกรรมสนับสนุนการกอสรางโครงหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และมอบทุนการศึกษาแกบุตรทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ี
 รักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ณ กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค                         
 คาย เพชรบุรี-ราชสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  

 
6.  กิจกรรม “บริจาคโลหิต รอยใจถวายพอหลวงและแมหลวง” ประจําป 2556 โดย สํานักงานเครือขาย                               
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแกน) 
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สวนที่ 2 การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง หนา 11-1 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง โดยเล็งเห็นวากระบวนการควบคุมภายในที่ดีจะ
สงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย รวมถึงชวยปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของผูบริหารและพนักงาน นอกจากการให
ความสําคญัในเรื่องกระบวนการควบคุมภายในแลว ยังเล็งเห็นวา ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจการ
จากธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) จะมีสวนชวยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งขอกลาวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังน้ี 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทฯ จัดใหมีการกําหนดโครงสรางองคกร และอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ
อักษรชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูอนุมัติ ผูติดตามควบคุมและผูประเมินผลออกจากกัน เพ่ือปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และเปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน รวมถึงเพ่ือใหบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจไดอยาง
เหมาะสมและมีการกํากับดูแลที่ดี และไดจัดใหมีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และคูมือการปฏิบัติงานไวเปนลาย
ลักษณอักษร รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
และจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณากําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได และมีการติดตาม 
ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และคูมือจรรยาบรรณ (Code of conduct) เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมท้ังจัดใหมีการจัดทํา
แบบประเมินตนเองดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเปนการกระตุนจิตสํานึกของพนักงานทุกป 

ในดานการดูแลบุคลากร บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ มีการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับบุคลากรขององคกรอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถจูงใจและ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวกับบริษัทฯ รวมถึงมีแผนในการหาผูบริหารมาสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ (Succession plan) 
เพ่ือใหงานตาง ๆ ดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกลุมงานบริหารความเสี่ยง ของธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ทําหนาที่พิจารณาและกํากับดูแลใหบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร เผยแพรไวในระบบขอมูลกลาง (Intranet) ของบริษัทฯ เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงไดกลาวไวในเรื่องปจจัยความเสี่ยงแลว รวมทั้งมี
การประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกรที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ พรอมทั้งนําเสนอรายงานผลตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายไตรมาสและรายเดือน ตามลําดับ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเพื่อใหเกิดความเหมาะสม โดยมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูอนุมัติ ผูทําหนาที่บันทึกรายการทางบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และผูทําหนาที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสินออกจากกัน เพ่ือเปนการตรวจสอบซึ่งกัน และกันอันเปนการปองกันการทุจริต ในสวนของการทํารายการกับ
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สวนที่ 2 การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง หนา 11-2 

บุคคลที่เก่ียวของ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งการอนุมัติจะตองไมกระทําโดยผูมีสวนเก่ียวของ โดยการใหสินเช่ือหรือการลงทุน และไดมีการกําหนดนโยบาย
การใหสินเช่ือแกผูถือหุนรายใหญหรือกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของ (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการที่มี
ผลประโยชนเก่ียวของเปนการเฉพาะตามเกณฑที่ธปท. บริษัทฯ มอบหมายใหหนวยงานระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีของธนาคารธนชาต ทําหนาที่กํากับดูแลงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ ระเบียบสารสนเทศและเทคโนโลยี และนโยบาย/มาตรฐานความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ รวมถึงมาตรฐานการควบคุมการพัฒนาและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการควบคุม
การปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย ในการใชงานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ มีการสงตัวแทนเขาไปรวมเปนกรรมการเพ่ือกําหนด
นโยบายและทิศทางของบริษัทยอย รวมถึงการจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินการของบริษัทยอยแกบริษัทฯ เปน
ประจําทุกเดือน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการจัดทําขอมูลและแนวทางการเปดเผยสารสนเทศตอผูที่เก่ียวของ ทั้งกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ โดยขอมูลดังกลาวมีเน้ือหาที่จําเปน เพียงพอตอการตัดสินใจ 
ถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน เพ่ือสนับสนุนใหผูที่เก่ียวของสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ขอมูลหรือ
สารสนเทศดังกลาวมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถตรวจสอบได รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสาร ใหบุคคลตาง ๆ
ภายในบริษัทฯ และหนวยงานภายนอกสามารถแจงขอมูลที่เก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline)                  
ผานชองทางที่บริษัทฯ กําหนดได 

5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม 

  ในดานเปาหมายการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานเฉพาะทําหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบเปาหมายของบริษัทฯและบริษัทยอย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เปน
ประจําทุกเดือน รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาและบริหารสภาพคลองทางดานสินทรัพยและหน้ีสินให
เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารสภาพคลองใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับ
เปาหมายโดยรวมของบริษัทฯ 

 สํานักตรวจสอบ ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ตรวจสอบและสอบทานหนวยงานและ
กระบวนการตาง ๆ เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของนริษัทฯ และรายงานขอบกพรอง พรอมความคืบหนาในการแกไขตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน     ราย
ไตรมาส การตรวจสอบใชแนวการตรวจสอบแบบกระบวนการต้ังแตตนจนจบ (End-to-end Process)                สํานัก
ตรวจสอบไดกําหนดใหมีการปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเน่ือง โดยในป 2556 ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพของ
กิจกรรมตรวจสอบภายใน (The Quality Assurance Review) จากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งผลการประเมินสนับสนุน
วากิจกรรมการตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน  
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับของธนาคารธนชาต ทําหนาที่ใน
การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและขอหามในการปฏิบัติตามท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุก 6 เดือน 

 ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีมติวา บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมท้ัง 5 สวน ไดแก องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
และระบบการติดตาม 
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12. รายการระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การทํารายการระหวางกัน รายการ
ที่เก่ียวโยงกัน ตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของ โดยการพิจารณาการทํารายการ บริษัทฯ จะ
ใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือคูคาทั่วไป และเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดอยางเหมาะสมตามความจําเปน เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และในการกําหนดราคาในการทํารายการระหวางกัน เพื่อปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน บริษัทฯ กําหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสม และเปนไปตามขอกําหนดทางการ โดยไดคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับเปนสําคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคล หรือบริษัทที่เก่ียวของกันกับ
บริษัทฯ หมายถึง บริษัทรวม และบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร กรรมการ 
หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและ 
บริษัทยอย ซึ่งรายการกับบุคคลที่เก่ียวของมีรายละเอียดเปดเผยไวในรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 42. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังน้ี 

การทํารายการระหวางกันกับบริษัทในกลุมธนชาต 

1. บริษัทในกลุมธนชาตและลักษณะของความสัมพันธ 

บริษัท ลักษณะความสัมพนัธ รายชื่อกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

1. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

(NFS AMC) 

เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน 

รอยละ 100 

1. นายบันเทิง ตันติวิท 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 

3. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 

4. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 

5. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด (MAX 

AMC) 

เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน 

รอยละ 83.44 

3. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK) เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน 

รอยละ 50.96 

4. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(TNS) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ธนชาต 

จํากัด (TFUND) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 75 

6. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

(TLIFE)* 
เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

7. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

(TNI) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

8. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) (SCILIFE) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

9. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด (TGL) เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 
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10. บริษัท  ราชธานี  ลิสซ่ิง  จํา กัด  (มหาชน )

(THANI) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 65.18 

 

11. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จํากัด (NL) เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TGL  

ถือหุนรอยละ 100 

12. บ ริ ษัทบ ริหาร สินท รัพย  ที  เ อส  จํ า กั ด  

(TS AMC) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด (TBROKE) เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

14. บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (TTD) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

15. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 

จํากัด (TMS) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

16. บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด (SSV) เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

17. บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) (อยูระหวาง 

การชําระบัญชี) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK 

ถือหุนรอยละ 100 

หมายเหตุ * ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนทั้งหมดของบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (TLIFE) แกบมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 

2. รายการระหวางบริษัทในกลุมธนชาต 

2.1 การใหกูยืมกันในกลุมธนชาต 

- ลักษณะและมูลคารายการ 
 ในป  2556  ธนาคารธนชาต ใหกูยืมแกบริษัทในกลุมธนชาต ดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 ประเภทสินเชือ่ ประเภท วงเงิน อัตราดอกเบ้ีย 
1. บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ต๋ัวสัญญาใชเงินเมื่อทวงถาม 2,000 ตามตนทุนทางการเงินของ

ธนาคารธนชาต บวกรอยละ
คงท่ีตอป 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงินเมื่อทวงถาม 4,555 ตามตนทุนทางการเงินของ
ธนาคารธนชาต บวกรอยละ
คงท่ีตอป 

3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 3,950 COF+0.75 
  เงินเบิกเกินบัญชี  500 MOR 
  บัตรเครดิตองคกร  5 รอยละ 18 
4. บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด(มหาชน) 

(ไมไดเบิกใชวงเงินเน่ืองจากหุนกูสามารถ
จําหนายไดหมด) 

วงเงินประกันการจําหนายหุนกู 
 

2,000  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-3 

  (หนวย: ลานบาท) 

 ประเภทสินเชือ่ ประเภท วงเงิน อัตราดอกเบ้ีย 
5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต 

จํากัด 
วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน P/N 2,000 COF+0.75 

  วงเงิน Interest Rate Swap 30 ตามราคาตลาด 
  วงเงิน Cross Currency Swap 375 ตามราคาตลาด 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการใหสินเช่ือแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจปกติของแตละบริษัท ทั้งน้ี 
คณะกรรมการของธนาคารธนชาตเปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือ คณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ โดยผูที่เก่ียวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการพิจารณาและ
อนุมัติ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดขึ้นจะถือปฏิบัติเหมือนลูกคาทั่วไป โดยมีราคาอางอิงเทียบไดกับ
ลูกคาทั่วไปท่ีมีความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งวงเงินที่อนุมัติจะอยูภายใตวงเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) กําหนด 

2.2 การเชาพ้ืนท่ีระหวางกันในกลุมธนชาต 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ใหเชาพ้ืนที่ระหวางกันในกลุมธนชาต เพ่ือใช
เปนสํานักงานใหญ และสาขา ตามรายละเอียด ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูใหเชา ผูเชา มูลคารายการ  

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 6.30 

2. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0.18 

3. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด(มหาชน) 0.80 

4. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 3.84 

5. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2.89 

6. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 0.23 

7. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 3.19 

8. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 3.00 

9. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 0.05 

10. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 0.02 

11. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 0.63 

12. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 4.14 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการนําทรัพยสินที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ไมไดใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจ ใหบริษัท
ในกลุมธนชาตเชา เพ่ือใชเปนที่ต้ังสํานักงานใหญและสาขา ซึ่งเปนการดําเนินการตามธุรกิจปกติ และเพ่ือปองกันการ
สูญเปลาทางเศรษฐกิจ มีการคิดคาเชาทรัพยสิน ในจํานวนที่เทียบเคียงกับ ผูใหเชารายอื่นที่มีพ้ืนที่ใกลเคียงกัน  ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-4 

2.3 การประกันภัยทรัพยสิน การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต 
กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ผูรับประกัน) 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ทําประกันภัยทรัพยสิน และประกันภัยความ
รับผิดตอบุคคลภายนอก ตามรายละเอียดดังน้ี  

(หนวย: ลานบาท) 

 ประเภทการประกนัภัย บริษัท 
ระยะเวลาเอาประกนั คาเบ้ีย

ประกัน 

1. รถยนตผูบริหาร ทุกบริษัทในกลุมธนชาต 28 ก.พ. 2555 - 28 ก.พ. 2556 7.01 

2. รถยนตผูบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด 

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

28 ก.พ. 2556 - 28 ก.พ. 2557 3.14 

3. รถยนตผูบริหาร  

(กรณีรถเชา)  

ทุกบริษัทในกลุมธนชาต 28 ก.พ. 2555 - 28 ก.พ. 2556 1.06 

4. รถยนตผูบริหาร 

(กรณีรถเชา)  ขยายความ
คุมครองความรับผิดบุคคล 
ภายนอกเปน 30 ลานบาท 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

28 ก.พ. 2556 - 28 ก.พ. 2557 0.25 

5. รถยนตภายใตสัญญาเชาซ้ือ  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 7 ม.ค. 2555 - 7 ม.ค. 2556 15.26 

   7 ม.ค. 2556 - 7 ม.ค. 2557 0.78 

6. รถยนตภายใตสัญญาเชาซ้ือ บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 1 ต.ค. 2555 - 7 ม.ค. 2556 0.08 

   7 ม.ค. 2556 - 7 ม.ค. 2557 1.59 

7. รถยึดขณะขนยายเพื่อสง
ประมูล 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2556 0.07 

8. ประกันภัยทรัพยสนิ เชน 

สิ่งปลูกสราง เคร่ืองตกแตง 
อุปกรณสํานักงาน 
คอมพิวเตอร และอุปกรณ 
และอาคารเชา 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

28 ก.พ. 2555 - 28 ก.พ. 2556 19.87 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-5 

(หนวย: ลานบาท) 

 ประเภทการประกนัภัย บริษัท 
ระยะเวลาเอาประกนั คาเบ้ีย

ประกัน 

 

 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

 

9. ความรับผิดตอบุคคล 
ภายนอก 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 28 ก.พ. 2555 - 28 ก.พ. 2556 1.54 

10. ความรับผิดตอบุคคล 
ภายนอก (กรณีการเกิดเหตุ
จากการใชรถยนต) 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

28 ก.พ. 2556 - 28 ก.พ. 2557 0.25 

11. ประกันภัยทรัพยสนิเคล่ือนที่
ได เชน คอมพวิเตอร Note 
Book  เคร่ืองฉาย Projector 
และ กลองถายรูป Digital 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ธนชาต จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

28 ก.พ. 2555 - 28 ก.พ. 2556 0.50 

12. ประกันภัยความซื่อสัตยของ
ลูกจาง 

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด 

 

1 ก.ค. 2555 - 20 ก.ย. 2556 0.35 

 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก เพ่ือลดผลกระทบ 
ความเสี่ยงภัยที่เกิดความเสียหายของทรัพยสินของบริษัทในกลุมธนชาต และคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
ทรัพยสินบุคคลภายนอก ทั้งน้ี เบี้ยประกันภัยที่ชําระใหกับธนชาตประกันภัยน้ัน เปนอัตราทั่วไปที่ธนชาตประกันภัย  
คิดกับบุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-6 

2.4 การทําสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุม ประกันเสี่ยงภัยภาคใต ของพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอย  
ไดแก บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด  บริษัท  ธนชาต  แมเนจเมนท  แอนด  เซอรวิส  จํากัด  บริษัท  
ธนชาต โบรกเกอร จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด บริษัท 
บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท  
ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ผูเอาประกัน) กับบริษัท 
ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ผูรับประกัน) 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

บริษัทฯและบริษัทยอย ทําประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุม ประกันเสี่ยงภัยภาคใต ของพนักงานกับบริษัท 
ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคาเบี้ยประกันภัยจํานวน  20.71  ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การที่บริษัทฯและบริษัทยอย เขาทําสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุม ประกันเสี่ยงภัยภาคใต กับบริษัท 
ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  เพ่ือเปนการคุมครองอุบัติเหตุของพนักงาน ซึ่งเปนสวัสดิการท่ีใหกับ
พนักงาน รายการดังกลาวจึงเปนประโยชนตอพนักงานโดยรวม มีการคิดคาเบี้ยประกันในอัตราตลาดท่ีเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันรายอื่นภายใตเง่ือนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 

2.5 การทําสัญญาประกันชีวิตกลุม ของพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต 
จํากัด บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย  
เ อ็น  เอฟ  เอส  จํา กัด  บริษัทบริหารสินทรัพย  แมกซ  จํา กัด  บริษัทบริหารสินทรัพย  ที  เอส  จํา กัด  บริษัท  
ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ผูเอาประกัน) กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) (ผูรับประกัน) 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

บริษัทฯและบริษัทยอย ทําประกันชีวิตกลุม ของพนักงานกับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคาเบี้ยประกันภัยจํานวน  21.40  ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีบริษัทฯและบริษัทยอย เขาทําสัญญาประกันชีวิตกลุม กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพพนักงาน ซึ่งเปนสวัสดิการท่ีใหกับพนักงาน รายการดังกลาวจึงเปนประโยชนตอ
พนักงานโดยรวม มีการคิดคาเบี้ยประกันในอัตราตลาดท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันรายอื่นภายใต
เง่ือนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.6 การทําสัญญาประกันการเดินทางของพนักงานบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
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ธนชาต จํากัด บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด บริษัทบริหาร
สินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด บริษัท  
ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (ผูเอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)  (ผูรับประกัน) 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

บริษัทฯและบริษัทยอย ทําประกันการเดินทางของพนักงานกับบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีคาเบี้ยประกันภัยจํานวน 1.01 ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
การที่บริษัทฯและบริษัทยอย เขาทําสัญญาประกันการเดินทางของพนักงานกับบริษัท ธนชาตประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) เพ่ือเปนการคุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเปนสวัสดิการท่ีใหกับ
พนักงาน รายการดังกลาวจึงเปนประโยชนตอพนักงานโดยรวม มีการคิดคาเบี้ยประกันในอัตราตลาดที่เหมาะสม เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทประกันรายอื่นภายใตเง่ือนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2.7. การบริการงานบริหาร NPL และ NPA ของ บริษัท (ผูใหบริการ) กับบริษัทยอย (ผูรับบริการ)  

- ลักษณะและมูลคารายการ 

       บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ใหบริการบริหารจัดการหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และทรัพยสิน 
รอการขาย (NPA) ของธนาคารธนชาต และบริษัทยอยของธนาคารธนชาต มีคาบริการในป 2556 จํานวน 15.09  
ลานบาท 

-  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

    เปนการใหบริการบริหารจัดการหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และทรัพยสินรอการขาย (NPA) ที่มีการคิด
คาบริการคํานวณจากปริมาณงาน และตามราคาตนทุนที่เกิดขึ้นจริง คณะกรรมการบริหารของบริษัทเปนผูพิจารณา
อนุมัติรายการดังกลาว รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

3. การทํารายการระหวางบริษัทฯและบริษัทในกลุมธนชาต กับผูบริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
ผูบริหาร 

3.1 การใหสินเชื่อ และรับฝากเงิน 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

• บริษัทฯและบริษัทในกลุมธนชาต มีเงินใหสินเช่ือแกผูบริหารของบริษัทในกลุมธนชาต รวมท้ังบุคคล
ที่เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 82 ลานบาท 

• บริษัทฯและบริษัทในกลุมธนชาต รับฝากเงินจากผูบริหารของบริษัทในกลุมธนชาต รวมท้ังบุคคลที่
เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 906  ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการใหบริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต โดยมีเง่ือนไขและอัตรา
ดอกเบี้ยเชนเดียวกันกับลูกคาทั่วไป 
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3.2 การประกันชีวิตของผูบริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวของ (ผูเอาประกัน) กับบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) (ผูรับประกัน) 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) รับประกันชีวิตผูบริหาร ของบริษัทฯและบริษัทในกลุม
ธนชาต รวมท้ังบุคคลที่เก่ียวของ มีคาเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 3.66 ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการรับประกันชีวิตตามธุรกิจปกติของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีการคิด 
คาเบี้ยประกันในอัตราเดียวกันกับลูกคารายอื่น ภายใตเง่ือนไขเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 

4. รายการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมธนชาต 

กลุมธนชาตมีนโยบายรวมงานสนับสนุนแตละงานไวที่บริษัทเดียวเพ่ือใหบริการบริษัทในกลุมทั้งหมด อันเปนการ
ประหยัดจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด จึงมีนโยบายในการคํานวณคาบริการโดยใชวิธีการปนสัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในแตละป ตามสัดสวน
ของการใหบริการในแตละงาน หรือตามราคาตลาด (Market Price) ซึ่งคาบริการดังกลาวจะมีการทบทวนทุก ๆ ป และ
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารของบริษัทในกลุมธนชาตเปนผูพิจารณาคาบริการ ซึ่งมีการใหบริการ ดังน้ี 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการงานบริหารหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และบริหารทรัพยสินรอการขาย (NPA) ของบริษัทในกลุม 
ธนชาต 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคําสั่ง งานทรัพยากรบุคคล งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานตาม 
กฎขอบังคับของทางการ งานบริหารอาคารสํานักงาน งานธุรการและจัดซื้อจัดจาง งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ
คุณภาพระบบสารสนเทศ งานสื่อสารและบริหารแบรนด งานบริการลูกคาสัมพันธ งานปฏิบัติการ งานปฏิบัติการ
สินเช่ือ งานปฏิบัติการเชาซื้อ งานบัญชี งานควบคุมความเสี่ยง งานติดตามหน้ีทางโทรศัพท งานประเมินราคา 
งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานฟองคดี งานบังคับคดี และงานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต 

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด 

ประกอบธุรกิจดานงานบริการตาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุมธนชาต อาทิ บริการทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย 
รับ-สงเอกสาร เปนตน 
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การทํารายการระหวางบริษัทในกลุมธนชาตกับกิจการท่ีเก่ียวของกับกรรมการและผูบริหาร 

1. กลุมบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) “กลุม MBK” 

กิจการที่เก่ียวของและลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ลักษณะความสัมพนัธ รายชื่อกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

1. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (MBK) บริษัทในกลุมธนชาตถือหุนรวมกันรอยละ 19.90 1. นายบันเทิง ตันติวิท 

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 

3. นายปยะพงศ อาจมังกร 
2. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด 

(มหาชน) (PRG) 
เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
74.52 

3. บริษัท  เอ็ม  บี  เค  สมารท  ฟอรซ  จํากัด 
(MBK-SF) 

เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.97 

4. บริษัท เอ็ม บี เค สแควร จํากัด (MBK-SQ) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.97 

5. บริษัท ที ลีสซ่ิง จํากัด (TLS) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

6. บริษัท เอ็ม บี เค  โฮเต็ล แอนด รีสอรท 
จํากัด (MBK-HR) 

เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

7. บริษัท เอ็ม บี เค  โฮเต็ล แอนด ทัวรริซึ่ม 
จํากัด (MBK-HT) 

เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

8. บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากัด 

(MBK-BUS) 

เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

9. บริษัท ทรัพยสินธานี จํากัด (SSTN) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

 

10. บริษัท ลันตาแลนดดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

 

11. บริษัท เอ็ม บี เค โบรกเกอร จํากัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

 

12. บริษัท ริเวอรเดล กอลฟ แอนด คันทรี 
คลับ จํากัด (RDGC) 

เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.99 

 

13. บริษัท เอ็ม บี เค เซอรวิส โซลูชั่น จํากัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.97 

 

14. บริษัท เอ็ม บี เค เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
99.97 

 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-10 

 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือกรรมการที่เก่ียวของ 

15. บริษัท พาราไดซ พารค จํากัด (PDP) เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 
50 

 

16. บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร จํากัด (MBK-LS) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK   

17. บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (MBK-FE) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

18. บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด (PAS) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

19. บริษัท กลาสเฮาส รัชดา จํากัด (GHR) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK   

20. บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จํากัด (TNC) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

21. บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด (PST) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

22. บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด (PRG-G) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

23. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 
(MBK-R) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

24. บริษัท กลาสเฮาส บิลด้ิง จํากัด (GHB) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

25. บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเมนท จํากัด
(CLP-M) 

เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

26. บริษัท แอบโซลูท แทรเวิล จํากัด (ALT) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

27. บริษัท ราชสีมา ไรซ จํากัด (RSR) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

28. บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จํากัด (MBK-G) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

29. บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด (INF) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

30. บริษัท สีมาแพค จํากัด (SMP) เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK  

31. บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น  
(ไทยแลนด) จํากัด (AAA) 

เปนบริษัทรวมทุนของ MBK กับกลุมแอพเพิล   
ออโต ออคช่ัน โดย MBK ถือหุนรอยละ 49.99 

รายการระหวางกัน 
1. การเชาพ้ืนท่ีระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย (ผูเชา) กับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(ผูใหเชา) 
- ลักษณะและมูลคารายการ 

 การเชาพ้ืนที่ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย  
ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด (ผูเชา) กับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) บริษัท กลาสเฮาส บิลด้ิง จํากัด บริษัท 
เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) บริษัท พาราไดซ พารค จํากัด บริษัท กลาสเฮาส รัชดา จํากัด และบริษัท เดอะไนน 
เซ็นเตอร จํากัด (ผูใหเชา) เพ่ือวัตถุประสงค ดังน้ี 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-11 

• บริษัทฯ เชาพ้ืนที่เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สํานักงานใหญ มูลคารายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 9.84 
ลานบาท 

• ธนาคารธนชาต เชาพ้ืนที่ เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สํานักงานใหญ สาขา สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ และพื้นที่ต้ังเคร่ือง ATM มูลคารายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 122.30 ลานบาท 

• บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด บริษัทหลักทรัพย  
ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด เชาพ้ืนที่เพ่ือใช
เปนสํานักงานและสาขา มูลคารายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1.29 ลานบาท 0.37  ลานบาท 21.17 ลานบาท 
6.02 ลานบาท และ 2.36 ลานบาท ตามลําดับ 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ธนชาต จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เชาพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังปายโฆษณาผลิตภัณฑของ 
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) บริษัท กลาสเฮาส บิลด้ิง จํากัด บริษัท พาราไดซ พารค จํากัด บริษัท  
กลาสเฮาส รัชดา จํากัด และบริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จํากัด มูลคารายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 10.63  
ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการเชาพ้ืนที่เพ่ือใชในการประกอบการตามธุรกิจปกติ ที่มีการคิดคาเชาในราคาตลาดท่ีใกลเคียงกับ 
สิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนที่ดินบริเวณใกลเคียงกัน คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดย 
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ โดยผูที่เก่ียวของกับกิจการดังกลาวไมมี
สวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติ ดังน้ัน จึงเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

2. การใหเชาพ้ืนท่ีระหวางบริษัทฯ (ผูใหเชา) กับ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด (ผูเชา) 

- ลักษณะและมูลคาของรายการ 

บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนที่อาคาร GREEN HOUSE จังหวัดภูเก็ต แกบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด โดยมีคาเชา
ต้ังแตเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556  มีมูลคารายการจํานวน 0.81 ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีบริษัทฯ ใหเชาพ้ืนที่อาคาร GREEN HOUSE จังหวัดภูเก็ตที่เปนทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ  
ที่ไมไดใชงาน และเปนการใหเชาเพ่ือปองกันการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ โดยบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด เชาเพ่ือใชเปน
ที่ต้ังสํานักงาน และที่พักพนักงาน บริษัทฯ ไดมีการคิดคาเชาทรัพยสิน ในจํานวนที่เทียบเคียงกับผูใหเชารายอื่นที่มีพ้ืนที่
ใกลเคียงกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร  ตามลําดับ  โดยผูที่ เ ก่ียวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการพิจารณา  
และอนุมัติรายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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3. การจายคาบริหารทรัพยสินรอการขาย ท่ีบริษัทฯและบริษัทยอย (ผูวาจาง) จายใหกับบริษัท แปลน เอสเตท 
จํากัด (ผูรับจาง) 

- ลักษณะและมูลคาของรายการ 

บริษัทในกลุมธนชาตวาจางใหบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด บริหารทรัพยสินรอการขายมีคาบริหาร
ทรัพยสินรอการขาย มูลคารายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทผูวาจาง จํานวนเงิน  

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 22.75 

2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 16.19 

3. บริษัทบริหารสนิทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 21.30 

4. บริษัทบริหารสนิทรัพย แมกซ จํากัด 6.41 

5. บริษัทบริหารสนิทรัพย ที เอส จํากัด 10.82 

6. กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 0.56 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนคาบริหารทรัพยสินรอการขาย ที่คิดคาใชจายจากราคาตนทุนบวกกําไร ซึ่งเปนอัตราปกติที่บริษัท 
แปลน เอสเตท จํากัด คิดกับบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ โดยผูที่เก่ียวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมใน
การพิจารณาและอนุมัติ  การทํารายการดังกลาวจึงเปนการทํารายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

4. การจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายที่บริษัทฯและบริษัทยอย (ผูวาจาง) จายใหกับบริษัท แปลน  
เอสเตท จํากัด (ผูรับจาง) 

- ลักษณะและมูลคาของรายการ 

บริษัทในกลุมธนชาตจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายใหบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด มูลคา
รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทผูวาจาง จํานวนเงิน  

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 12.79 

2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    4.94 

3. บริษัทบริหารสนิทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด    4.70 

4. บริษัทบริหารสนิทรัพย แมกซ จํากัด    3.54 

5. บริษัทบริหารสนิทรัพย ที เอส จํากัด    2.40 
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- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายตามอัตรา และเง่ือนไขที่ประกาศใหบุคคลทั่วไปรับทราบ 
ในการแนะนําผูซื้อใหมาซื้อสินทรัพยรอการขายของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยคิดเปนรอยละจากราคาขายสินทรัพย 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ ผูที่เก่ียวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติดังกลาวจึงเปน
การทํารายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

5. การทําสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหวาง บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
(ผูรับประกัน) กับบริษัทในกลุม เอ็ม บี เค (ผูเอาประกัน) 

- ลักษณะและมูลคาของรายการ 

เปนการรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุใหกับพนักงานของบริษัทในกลุม เอ็ม บี เค ที่แบงออกเปน 2 ชวง ดังน้ี 

• การรับประกันภัยท่ียังมีผลคุมครองในป 2556 ไดแก การรับประกันบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเมนท จํากัด  
บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จํากัด บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จํากัด 
บริษัท เอ็ม บี เค สแควร จํากัด บริษัท แอพเพิล ออโต ออคช่ัน จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร จํากัด 
บริษัท แอบโซลูท แทรเวิล จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท เอ็ม บี 
เค สมารท ฟอรซ จํากัด บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด บริษัท แปลน แอพไพร
ซัล จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด ทัวรริซึ่ม จํากัด บริษัท ทรัพยสินธานี จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค 
โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด บริษัท สีมาแพค จํากัด บริษัท พีอารจี พืชผล 
จํากัด บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ริเวอรเดล กอลฟ แอนด คันทรี คลับ จํากัด มีผล
คุมครองต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 มีคาเบี้ยประกันในป 2555 จํานวน 
2.02 ลานบาท (ชําระเบี้ยประกันรายป) 

• การรับประกันภัยท่ีเร่ิมรับประกันในป 2556 ไดแก การรับประกัน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  
บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเมนท จํากัด บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จํากัด บริษัท ทรัพยสินธานี จํากัด 
บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท แปลน เอสเตท 
จํากัด บริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด บริษัท พีอารจี พืชผล จํากัด บริษัท ราชสีมาไรซ จํากัด บริษัท  
ริเวอรเดล กอลฟ แอนด คันทรี คลับ จํากัด บริษัท ลันตาแลนดดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท สีมาแพค 
จํากัด บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค การันตี 
จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค เซอรวิส โซลูช่ัน จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด บริษัท  
เอ็ม บี เค โบรกเกอร จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค  
รีสอรท จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค เลเซอร จํากัด  บริษัท เอ็ม บี เค สแควร จํากัด บริษัท  
เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด ทัวรริซึ่ม จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล 
แอนด รีสอรท จํากัด บริษัท แอบโซลูท แทรเวิล จํากัด บริษัท แอพเพิล ออโต ออคช่ัน (ไทยแลนด)  
มีคาเบี้ยประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 3.87  ลานบาท (ชําระเบี้ยประกันรายป) 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-14 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีคาเบี้ยประกันอัตรา
เดียวกับที่คิดกับบุคคลอื่น ๆ การทํารายการดังกลาวจึงเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

6. การทําสัญญาประกันภัยระหวางบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ผูรับประกัน) กับบริษัทในกลุม  
เอ็ม บี เค (ผูเอาประกัน) 

- ลักษณะและมูลคาของรายการ 

เปนรายการท่ีธนชาตประกันภัย รับประกันภัยรถยนตของบริษัทในกลุม เอ็ม บี เค ที่แบงออกเปน 2 ชวง 
ดังน้ี 

• การรับประกันภัยท่ียังมีผลคุมครองในป 2556  ไดแก 

- การรับประกันภัยรถยนตของบริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด มีผลคุมครองต้ังแตวันที่ 27 มีนาคม 2555 ถึง
วันที่ 27 มีนาคม 2556 มีคาเบี้ยประกันในป 2555 จํานวน 14,292.97 บาท 

- การประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่บริหารบริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จํากัด  
มีผลคุมครองตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2556 มีคาเบี้ยประกันในป 2555 
จํานวน 5,371.40 บาท 

• การรับประกันภัยท่ีเร่ิมรับประกันในป 2556 ไดแก  

- การรับประกันภัยรถยนตของ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท  
ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมา ไรซ จํากัด บริษัท สีมาแพค จํากัด 
บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด 
รีสอรท จํากัด บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด และบริษัท แอพเพิล ออโต ออคช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด 

มีคาเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 0.63 ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ที่มีเง่ือนไขความคุมครอง และคาเบี้ยประกันภัย
อัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลอื่น ๆ การทํารายการดังกลาวจึงเปนการทํารายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

7. การวาจางบริหารจัดการงานดานสตอกและงานประมูลรถยึด ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย (ผูวาจาง) กับ
บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด (ผูรับจาง) 

- ลักษณะและมูลคาของรายการ 

เปนการวาจางเพ่ือบริหารจัดการงานดานสตอกและงานประมูลรถยึดใหกับบริษัทฯ ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) และบริษทั ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด มูลคารายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-15 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทผูวาจาง จํานวนเงิน  

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 5.86 

2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 17.08 

3. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 0.01 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เปนการวาจางเพ่ือบริหารจัดการงานดานสตอก และงานประมูลรถยึด ที่มีการคัดเลือกผูใหบริการท่ีเสนอ
อัตราการจายเงินคืนธนาคารธนชาตสูงสุด และมีการอนุมัติตามขั้นตอนการทํางานปกติ คณะกรรมการบริษัทเปน 
ผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ 
ผูที่เก่ียวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติจึงเปนการทํารายการที่มีความสมเหตุสมผล
และเหมาะสม 

2. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดของคูสัญญา 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อกรรมการท่ีเก่ียวของ 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คูสมรสของกรรมการผู จัดการ 
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) เปนรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

นางจันทรจรัส  บุญคุณ 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ 
โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 

- ลักษณะและมูลคารายการ 

รายการใหกูยืมระหวางธนาคารธนชาต และบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนรายการทางธุรกิจปกติ
ของธนาคารธนชาต มียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 4,970 ลานบาท 

- ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การที่ธนาคารธนชาตใหกูยืมบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนรายการทางธุรกิจปกติของธนาคาร
ธนชาต โดยมีเง่ือนไขคาธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการทํารายการระหวางกันและ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยประกาศเปนระเบียบใหพนักงานและ
ผูบริหารยึดถือปฏิบัติครอบคลุมรายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 2 รายการระหวางกัน หนา 12-16 

โดยการพิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทฯ จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือคูคาทั่วไป และ
เปนไปตามกระบวนการที่กําหนดอยางเหมาะสมตามความจําเปน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และ 
ในการกําหนดราคาในการทํารายการระหวางกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ กําหนดใหใช
ราคายุติธรรม เหมาะสม และเปนไปตามขอกําหนดทางการ โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ และผูถือหุน 
จะไดรับเปนสําคัญ 

ในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ประกาศเปนนโยบายอยางชัดเจน และหามกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีผลประโยชนเก่ียวของ 
เขารวมพิจารณาและไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการน้ัน และการอนุมัติรายการตองอยูภายในอํานาจการ
ดําเนินงานและวงเงินที่บริษัทฯ กําหนด และเปนไปตามขอกําหนดของทางการ 

ในการปฏิบัติงานการใหสินเช่ือหรือลงทุน การจายเงิน การใหเชา/เชาสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย และ 
การซื้อขายหลักทรัพย รายการระหวางกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตองระมัดระวังมิใหเกิด 
ความขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนดโดยเครงครัด รวมท้ังการเปดเผยขอมูล 
การทํารายการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการ มาตรฐานการบัญชี และระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุมธนชาต หรือบุคคลที่เก่ียวของ จะเปนรายการท่ีเกิดจาก 
การประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาต 
โดยบริษัทฯ ไมมีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียทํารายการระหวางกัน 
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13.   ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในระยะ 3 ป ที่ผานมา
แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังน้ี 

  ป 2554 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554  อยางไมมเีง่ือนไข แตใหขอสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางปปจจุบันบริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

  ป 2555 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2555 อยางไมมีเง่ือนไข 

 ป 2556 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 อยางไมมีเง่ือนไข  แตใหขอสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3 เก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชี เน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพ่ือ
สะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ
ภาษีเงินไดดังกลาว  
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ตารางสรุปงบการเงิน   
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน  
                            (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 1 มกราคม 

  2556 2555 2555 

    (ปรับปรุงใหม)   

สินทรัพย    
เงินสด 17,940,109 15,181,402 16,005,678 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 70,214,825 71,978,183 63,232,094 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 3,913,805 2,176,536 1,536,490 
เงินลงทุนสุทธิ 147,686,390 150,648,783 152,511,228 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 2,389,163 1,806,808 1,684,351 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ    
เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 853,177,090 813,483,032 676,790,337 
ดอกเบี้ยคางรับ 1,015,204 1,072,443 979,725 

รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ 854,192,294 814,555,475 677,770,062 
หัก: รายไดรอตัดบัญชี (62,002,495) (58,152,765) (39,686,523) 

  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (30,467,235) (24,542,763) (26,900,029) 
  คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (305,386) (348,390) (385,980) 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 761,417,178 731,511,557 610,797,530 

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 30,330 41,489 90,531 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 9,027,386 9,914,893 11,560,135 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 8,083,957 8,344,276 8,814,746 
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 3,843,509 4,294,348 4,709,482 
คาความนิยม 16,725,637 16,460,627 16,183,017 
ลูกหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย 1,645,667 2,102,712 858,326 
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 1,081,291 1,166,040 1,050,831 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 401,450 1,155,602 2,573,393 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,075,552 1,154,179 1,128,868 
สินทรัพยอ่ืนสุทธิ 5,437,643 8,741,223 5,224,804 

รวมสินทรัพย 1,050,913,892 1,026,678,658 897,961,504 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

     (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 1 มกราคม 

 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม)  

หน้ีสินและสวนของเจาของ    
เงินรับฝาก 715,931,146 693,421,291 435,864,954 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 81,082,201 87,776,950 60,151,091 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 3,218,667 4,989,214 2,130,716 
หน้ีสินตราสารอนุพันธ 5,701,330 1,206,215 2,885,848 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 109,290,446 89,505,860 262,653,021 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 30,330 41,489 90,531 
ประมาณการหน้ีสิน 3,183,299 3,299,608 3,143,979 
ดอกเบี้ยคางจาย 4,474,707 4,059,655 3,267,864 
เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย 1,466,719 2,872,487 850,724 
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 15,019,053 39,632,420 36,154,060 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,700,941 2,038,712 1,605,028 
หน้ีสินอ่ืน 14,375,627 12,600,900 11,952,887 

รวมหน้ีสิน 955,474,466 941,444,801 820,750,703 
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 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี 1 มกราคม  

 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม)  

สวนของเจาของ    
ทุนเรือนหุน    
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว    

หุนบุริมสิทธิ 13,306 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท    
(1 มกราคม 2555: หุนบุริมสิทธิ 13,336 หุน     
มูลคาหุนละ 10 บาท) 133 133 133 
หุนสามัญ 1,277,816,397 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท    
(1 มกราคม 2555: หุนสามัญ 1,333,140,667 หุน    
มูลคาหุนละ 10 บาท) 12,778,164 12,778,164 13,331,407 

 12,778,297 12,778,297 13,331,540 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,065,645 2,065,645 2,065,645 
สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน 165,742 165,742 - 
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 1,723,075             1,901,574              1,424,734  
กําไรสะสม      
   จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย                1,277,830              1,277,830              1,202,176  
                      - สํารองหุนทุนซื้อคืน                3,398,455                            -                 387,501  
   ยังไมไดจัดสรร  29,358,306           25,396,290            21,105,753  
  หัก: หุนทุนซื้อคืน - หุนสามัญ              (3,398,455)                           -               (387,501) 

รวมสวนของบริษัทใหญ 47,368,895           43,585,378            39,129,848  
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 48,070,531           41,648,479            38,080,953  

รวมสวนของเจาของ 95,439,426           85,233,857            77,210,801  

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 1,050,913,892 1,026,678,658 897,961,504 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

                                 (หนวย : พันบาท)            

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2554 

  (ปรับปรุงใหม)  

กําไรหรือขาดทุน    
การดําเนินงานตอเน่ือง    
รายไดดอกเบี้ย 54,114,949 49,081,164 44,257,936 
คาใชจายดอกเบี้ย (27,558,408) (25,785,625) (19,943,007) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 26,556,541 23,295,539 24,314,929 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 8,791,067 6,576,004 5,025,814 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (1,891,006) (1,486,988) (1,306,283) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,900,061 5,089,016 3,719,531 
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา    
และปริวรรตเงินตราตางประเทศ  531,201 662,982 891,302 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 13,591,913 716,813 1,139,226 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 799,915 293,195 257,924 
กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 815,221 1,058,998 47,083 
รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 6,723,669 6,124,683 12,853,156 
รายไดเงินปนผล 634,072 437,348 754,598 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 1,812,432 2,081,174 1,672,948 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 58,365,025 39,759,748 45,650,697 
คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (4,441,553) (3,977,917) (10,725,748) 

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 53,923,472 35,781,831 34,924,949 
คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ    
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 10,599,544 10,594,408 10,849,565 
คาตอบแทนกรรมการ 67,338 56,872 67,802 
คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 3,037,266 3,158,244 3,486,178 
คาภาษีอากร 899,167 918,148 911,738 
คาใชจายอื่น 6,872,099 7,168,068 5,624,421 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 21,475,414 21,895,740 20,939,704 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

                                 (หนวย : พันบาท)               

   งบการเงินรวม 

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  2556 2555 2554 

     (ปรับปรุงใหม)   

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 11,510,520 2,899,817 2,077,347 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 20,937,538 10,986,274 11,907,898 
ภาษีเงินได (4,288,009) (2,359,965) (3,135,765) 

กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 16,649,529 8,626,309 8,772,133 
การดําเนินงานท่ียกเลิก    
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 354,241 1,211,742 - 

รวมกําไรสําหรับป 17,003,770 9,838,051 8,772,133 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
การดําเนินงานตอเน่ือง    
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (408,947) 1,423,056 (299,228) 
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม  (11,107) 35,139 324 
ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 85,369 (271,299) - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดําเนินงานตอเน่ือง (ขาดทุน) (334,685) 1,186,896 (298,904) 
การดําเนินงานท่ียกเลิก    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (ขาดทุน) (110,403) (351,280) - 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทุน) (445,088) 835,616 (298,904) 

    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานตอเน่ือง 16,314,844 9,813,205 8,473,229 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 243,838 860,462 - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 16,558,682 10,673,667 8,473,229 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

                              (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2554 

  (ปรับปรุงใหม)  

การแบงปนกําไร    
สวนท่ีเปนของบริษัทฯ    
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 9,050,571 4,891,992 5,002,433 
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 180,519 617,496 - 

กําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของบริษัทฯ 9,231,090 5,509,488 5,002,433 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม    
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 7,598,958 3,734,317 3,769,700 
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 173,722 594,246 - 

กําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 7,772,680 4,328,563 3,769,700 

 17,003,770 9,838,051 8,772,133 
    
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
สวนท่ีเปนของบริษัทฯ    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานตอเน่ือง 8,912,553 5,540,435 4,869,224 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 140,038 445,893 - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนท่ีเปนของบริษัทฯ 9,052,591 5,986,328 4,869,224 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานตอเน่ือง 7,402,291 4,272,770 3,604,005 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 103,800 414,569 - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนท่ีเปนของ    

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 7,506,091 4,687,339 3,604,005 

 16,558,682 10,673,667 8,473,229 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

                              (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2554 

  (ปรับปรุงใหม)  

กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทฯ    
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน)    
จากการดําเนินงานตอเน่ือง 7.34 3.83 3.91 
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก 0.15 0.48 - 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ 7.49 4.31 3.91 

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)    
จากการดําเนินงานตอเน่ือง 7.34 3.83 3.91 
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก 0.15 0.48 - 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ 7.49 4.31 3.91 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

                               (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2554 

  ปรับปรุงใหม  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรกอนภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเน่ือง 20,937,538 10,986,274 11,907,898 

กําไรกอนภาษีเงินไดจากการดําเนินท่ียกเลิก 443,187 1,624,808 - 

 21,380,725 12,611,082 11,907,898 

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได    

เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (799,915) (293,195) (257,924) 

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 1,499,012 1,624,707 1,756,275 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 11,510,520 2,899,817 2,077,347 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 695,830 270,729 96,318 

คาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 88,965 (1,834) (59,872) 

คาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอื่นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 133,229 71,177 (148,547) 

คาเผ่ือการดอยคา/ปรับมูลคาเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 132,155 (6,960) 89,835 

ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายรอตัดบัญชี - - (30,356) 

ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (316,185) 298,055 (145,040) 

กําไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย (12,546,700) (277,610) (494,407) 

ขาดทุนจากการตีโอนทรัพยชําระหน้ี - 81,329 4,552 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 1,462 14,163 (39,130) 

รายไดคางรับอื่นเพ่ิมขึ้น (453,268) (9,812) (123,780) 
 21,325,830 17,281,648 14,633,169 
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (26,556,541) (24,234,293) (24,314,929) 
รายไดเงินปนผล (634,072) (487,955) (754,598) 
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดําเนินงาน 51,973,388 46,758,730 40,317,956 
เงินสดจายจากดอกเบี้ยจากการดําเนินงาน (22,486,631) (16,673,292) (11,962,976) 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,026,572 - - 
เงินสดจายภาษีเงินได (4,062,732) (3,793,498) (3,935,905) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน    

สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 20,585,814 18,851,340 13,982,717 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2554 

  ปรับปรุงใหม  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)    

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (397,990) (8,817,990) 23,198,723 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 231,539 859,366 2,279,923 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 1,465,822 3,878,783 (12,816,953) 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี (48,391,129) (129,872,742) (21,858,774) 

ทรัพยสินรอการขาย 9,021,609 7,784,818 4,776,633 

ลูกหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย 457,046 (1,244,386) 1,148,525 

สินทรัพยจากการรับประกันภัยตอ 630,429 1,417,791 (2,040,620) 

สินทรัพยอื่น 2,091,229 (3,485,976) (301,372) 

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    

เงินรับฝาก 22,509,855 257,556,337 (96,517,456) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (7,830,766) 27,643,242 9,891,914 

หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม (1,770,548) 2,858,497 (996,228) 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 668,870 (2,460,410) (924,746) 

เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย (1,405,768) 2,021,764 (3,203,216) 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต (1,976,692) 3,478,360 6,380,389 

หน้ีสินอื่น (2,377,955) (888,753) 145,300 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (6,488,635) 179,580,041 (76,855,241) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนในหลักทรัพย (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (22,093,177) (1,381,025) 6,322,104 

เงินสดรับดอกเบี้ย 3,884,537 4,366,511 4,554,576 

เงินสดรับเงินปนผล 841,271 685,299 965,830 

เงินสดรับจากการขาย/รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย 18,366,774 - 480,055 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (16,313) 

เงินสดจายซื้อที่ดิน และอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน (728,867) (1,030,544) (1,411,139) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน 51,956 74,457 92,327 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 322,494 2,714,698 10,987,440 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

                 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2554 

  ปรับปรุงใหม  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 99,800,065 554,884,940 1,046,133,464 

เงินสดจายคืนตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม (80,015,478) (728,032,101) (969,088,201) 

เงินสดจายดอกเบี้ยตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม (4,506,669) (7,319,421) (7,764,642) 

เงินสดจายคืนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม    

จากการลดทุนคืนทุนของบริษัทยอย (133) (6,311) (41) 

เงินปนผลจาย (1,870,619) (1,530,798) (1,532,279) 

เงินสดจายซื้อหุนทุนซื้อคืน (3,398,455) - - 

เงินปนผลจายสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,083,863) (1,115,324) (1,172,927) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8,924,848 (183,119,015) 66,575,374 

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,758,707 (824,276) 707,573 

เงินสด ณ วันตนป 15,181,402 16,005,678 15,298,105 

เงินสด ณ วันปลายป 17,940,109 15,181,402 16,005,678 

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด    

รายการที่มิใชเงินสด    

รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสินเช่ือ    

ลูกหน้ีอื่น และเงินลงทุนในลูกหน้ีที่ซื้อมา 8,261,863 5,986,554 3,421,731 

หน้ีสูญตัดบัญชี/ลดหน้ีจากการปรับโครงสรางหน้ี 5,070,864 5,067,147 1,482,300 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS) 

   (หนวย : รอยละ)   
  งบการเงินรวม 

  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

    (ปรับปรุงใหม)  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)    
อัตรากําไรข้ันตน 51.76 49.35 55.03 
อัตรากําไรสุทธิ 20.31 15.31 15.62 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (1) 20.36 13.37 13.64 
อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 6.00 6.08 5.82 
อัตราดอกเบี้ยจาย (3) 3.13 3.25 2.67 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย 2.87 2.83 3.15 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 13.00 3.62 4.40 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน  (EFFICIENCY  RATIO)      
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย 2.58 2.48 2.78 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 1.65 1.05 1.00 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.08 0.07 0.06 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 10.01 11.05 10.63 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม 95.62 96.00 91.07 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก 110.65 109.08 146.39 
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม 74.93 73.66 53.11 

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)      
อัตราสวนคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 3.85 3.24 4.22 
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม 0.64 0.26 0.23 
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชือ่รวม (4) 4.49 4.32 5.94 
อัตราสวนดอกเบีย้คางรับตอสินเชือ่รวม 0.13 0.14 0.15 

ขอมูลตอหุน (บาท)      
มูลคาตามบัญชีตอหุน 39.26 34.11 30.62 
กําไรสุทธิตอหุน 7.49 4.31 3.91 

 
หมายเหต ุ :   (1) อตัราผลตอบแทนผูถือหุน = (กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ / สวนของเจาของสวนของบริษัทใหญเฉลี่ย) 

(2) อัตราดอกเบ้ียรับ = (รายไดดอกเบ้ียจากเงนิใหสินเชื่อ+รายไดจากการใหเชาซ้ือและเชาการเงิน+รายไดดอกเบ้ียจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)/                   
(เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เฉลี่ย+รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉลี่ย) 

(3) อัตราดอกเบ้ียจาย = คาใชจายดอกเบ้ีย / (เงนิฝากเฉลี่ย+รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉลี่ย+ 
      หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+ตราสารหนี้ท่ีออกและเงนิกูยืมเฉลี่ย)                 
(4) อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
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14.   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2556 และแนวโนมป 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยและการแขงขันป 2556 

เศรษฐกิจไทยป 2556 ขยายตัวรอยละ 2.90 ชะลอตัวลงจากรอยละ 6.50 ในป 2555 ตามการบริโภคภาคครัวเรือน
ที่ชะลอตัวลงอยางมากจากป 2555 ที่ขยายตัวรอยละ 6.70 มาขยายตัวเพียงรอยละ 0.20 ในป 2556 สวนหน่ึงเปนผลมาจาก
ภาระหน้ีครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ประกอบกับรายไดเกษตรกรที่ขยายตัวในระดับตํ่า ตามราคาพืชผลเกษตรที่ปรับลดลง 
สงผลใหผูบริโภคมีอํานาจซื้อลดลง และระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น ในสวนของการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงรอยละ 
2.80 อันเปนผลมาจากฐานที่สูงในปกอน ผนวกกับนักลงทุนชะลอการลงทุน เน่ืองจากไมมั่นใจในสถานการณทาง
เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ซึ่งสอดคลองกับดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง ดานการ
สงออกหดตัวรอยละ 0.20 จากที่ขยายตัวรอยละ 3.10 ในปกอนตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดี  
ภาคการทองเที่ยวในป 2556 ขยายตัวดีตอเน่ืองตลอดทั้งป โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวจากจีน ซึ่งมีอัตราการขยายตัว 
ในระดับสูง ในสวนของคาเงินบาทน้ัน ป 2556 คาเงินบาทมีการแกวงตัวคอนขางมาก โดยแข็งคามากที่สุดที่ 28.76 บาท 
ตอดอลลารสหรัฐ และออนคามากที่สุดที่ 32.94 บาทตอดอลลารสหรัฐ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ในป 2556 อยูที่ 30.70 
บาทตอดอลลารสหรัฐ ทั้งน้ี เปนผลมาจากปญหาทางการเมืองภายในประเทศ และกระแสการปรับลดขนาดมาตรการ 
ผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing Program) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลตอกระแสเงินทุนไหลออกของ 
นักลงทุนตางชาติในไทย สําหรับคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟอทั่วไปของป 2556 อยูที่รอยละ 2.20 และคาเฉล่ียอัตราเงินเฟอ
พ้ืนฐานอยูที่รอยละ 1.00 ปรับลดลงจากปกอน 

สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจป 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประมาณการ
เศรษฐกิจสําหรับป 2557 อยูที่รอยละ 3.00 - 4.00 โดยมีแนวโนมปจจัยสนับสนุนของการขยายตัวภาคสงออกที่มีโอกาส
เติบโตไดตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และภาคการทองเที่ยวที่ยังมีแนวโนมขยายตัวไดดีตอเน่ืองถึงแมวาอาจจะไดรับ
ผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมือง และคาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2557 มีแนวโนมจะอยูในชวงรอยละ  
1.90 - 2.90 เน่ืองจากอุปสงคภายในประเทศท่ียังขยายตัวไดไมมาก สงผลใหแรงกดดันทางดานราคามีแนวโนมอยูใน 
เกณฑตํ่าซึ่งเอื้อตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

ดานสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยในป 2556  ไดขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยเฉพาะในชวงคร่ึงปหลัง 
สินเช่ือไดขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลงตามภาวะ
ปญหาหน้ีครัวเรือนที่อยูในระดับสูงประกอบกับความไมแนนอนทางการเมืองที่ทําใหเกิดความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจ 
และการเพิ่มความเขมงวดของสถาบันการเงินในการปลอยสินเช่ือในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสวนดานการระดมเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชยของป 2556 ยังคงมีการแขงขันที่สูงเพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเช่ือและเพ่ือรักษาฐานลูกคา แต 
การขยายตัวของเงินฝากไดขยายตัวในอัตราชะลอลงมากกวาการขยายตัวของสินเช่ือตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
และความตองการลงทุนในสินทรัพยที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในชวงปลายป อยางไรก็ดี คณะกรรมการนโยบาย
การเงินไดเล็งเห็นถึงขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่แรงกดดันทางดานเงินเฟออยูในระดับตํ่า 
จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2556 จํานวน 2 ครั้ง คือ ในไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ครั้งละรอยละ 0.25 สงผล
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ใหอัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับลดจากรอยละ 2.75 เมื่อตอนตนปมาอยูที่รอยละ 2.25 เพ่ือสนับสนุนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ 

ทั้งน้ีคาดการณวา ธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2557 จะยังคงขยายตัวในอัตราชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ ซึ่งการขยายตัวของสินเช่ือน้ันคาดวาจะมาจากความตองการสินเช่ือภาคธุรกิจโดยรวมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ 
ความตองการของ SMEs ถึงแมวาอาจจะมีขอจํากัดจากสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ในขณะที่สินเช่ือภาค
ครัวเรือนคาดวาจะชะลอตัวลง อันเน่ืองมาจากภาวะปญหาหน้ีครัวเรือนที่สูงขึ้นประกอบกับการเพ่ิมความเขมงวดใน
มาตรฐานการใหสินเช่ือมากขึ้น 

รายการสําคัญในระหวางป 2556 

• มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับในป 2556 และมีผลกระทบตองบการเงิน 

ในป 2556 เน่ืองจากมาตรฐานฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินไดมีผลบังคับใช บริษัทฯและบริษัทยอยนํามาตรฐานการ
บัญชีน้ีมาถือปฏิบัติมีผลทําใหบริษัทยอยตองปรับปรุงยอนหลังเสมือนไดใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาต้ังแตอดีต 
ซึ่งรวมถึงวันที่ซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย ดังน้ัน บริษัทยอยดังกลาวจึงปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวของกับการรวมธุรกิจ 
ซึ่งไดแก สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับรายการสินทรัพยและหน้ีสินในบัญชีของธนาคาร 
นครหลวงไทย มูลคายุติธรรมที่ปรับเพ่ิมเติมของสินทรัพยของธนาคารนครหลวงไทย และสินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ือ
พิจารณาการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจใหม ซึ่งมีผลทําใหคาความนิยมจากการรวมธุรกิจเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นจํานวน 
2,202 ลานบาท  

นอกจากน้ี จากการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช มีผลทําใหบริษัทฯและบริษัทยอย มีการปรับรายการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยรายการสินทรัพยภาษีเงินไดและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,154 
ลานบาท และ 2,039 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจากการปรับรายการดังกลาว มีผลกระทบตอกําไรสะสมยกมาตนงวดจํานวน 
1,038 ลานบาท (อางอิงตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3) 

• การจําหนายบริษัทยอยในป 2556 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดลงนามสัญญาความรวมมือทางธุรกิจในการแนะนําผลิตภัณฑและบริการดานประกันชีวิต 
(Bancassurance Agreement) โดยมีกําหนดเวลา  15 ป และธนาคารธนชาตไดดําเนินการโอนหุนสามัญของบมจ. ธนชาต 
ประกันชีวิต จํานวน 328,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมด พรอมรับชําระราคาคาหุนจากผูซื้อตาม
ขอตกลงจํานวน 18,440 ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลว  และไดรับคาตอบแทนสวนเพ่ิมอีกจํานวน 500 ลานบาท จากการที่
ธนาคารธนชาตอนุญาตใหใชตราสัญลักษณของธนชาตที่จะชําระเมื่อครบ 12 เดือน หลังจากวันชําระราคาคาหุน โดย
ธนาคารธนชาตไดทยอยรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาดังกลาว  

ดังน้ัน ในระหวางปธนาคารธนชาตจึงไดรับรูรายการขายเงินลงทุนดังกลาว โดยมูลคาขายทั้งจํานวนไดนํามา      
ปนสวนใหกับมูลคาของหุนที่จําหนายและบริการท่ีธนาคารธนชาตจะตองใหแกผูซื้อภายใตสัญญา Bancassurance โดย
อางอิงจากมูลคายุติธรรมของหุนตามประมาณการของฝายจัดการของธนาคารธนชาต และปจจัยประกอบอื่น กําไรจากการ
จําหนายจํานวน 12,281 ลานบาท ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556  

ทั้งน้ี ตามสัญญา Bancassurance ธนาคารธนชาตจะทยอยรับรูรายไดจากคาธรรมเนียมที่ถูกปนสวนตาม
ระยะเวลาของสัญญา และไดแสดงคาธรรมเนียมรับลวงหนาดังกลาวไวเปนสวนหน่ึงของบัญชีหน้ีสินอื่น - รายไดรับ
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ลวงหนา นอกจากน้ีภายใตสัญญา Bancassurance ไดมีการกําหนดเง่ือนไขและขอกําหนดบางประการที่ธนาคาร 
ธนชาตตองถือปฏิบัติตาม  

ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ แยกแสดงผลการดําเนินงานของ               
บมจ. ธนชาตประกันชีวิต ที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม เปน “กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก” และ “กําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดําเนินงานที่ยกเลิก” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2556 และ 2555 (อางอิงตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 48) 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยตาง ๆ ดังน้ี 

บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยตรง 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 

บริษัท ถิรวานิช จํากัด 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 

บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยออม 

บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)* 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัท ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เนช่ันแนล ลีซซิ่ง จํากัด 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด 

หมายเหตุ * รวมผลการดําเนินงานของ บมจ. ธนชาตประกันชีวิต ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่จําหนายเงินลงทุน 
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

  (หนวย: ลานบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับป เปล่ียนแปลง 

2556 2555 เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบี้ย 54,115 49,081 5,034 10.26 
คาใชจายดอกเบี้ย 27,558 25,786 1,772 6.87 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 26,557 23,295 3,262 14.00 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 6,900 5,089 1,811 35.59 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (1) 20,466 7,398 13,068 176.64 
คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ   21,475 21,896 (421) (1.92) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 11,510 2,900 8,610 296.90 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 20,938 10,986 9,952 90.59 
ภาษีเงินได 4,288 2,360 1,928 81.69 

กําไรสุทธิหลังภาษีเงินได 16,650 8,626 8,024 93.02 
กําไรจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 354 1,212 (858) (70.79) 

กําไรสุทธิสําหรับป 17,004 9,838 7,166 72.84 

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 9,231 5,509 3,722 67.56 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 7,773 4,329 3,444 79.56 
กําไรตอหุน (บาท) 7.49 4.31 3.18 73.78 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 1,232.34 1,277.83 (45.49) (3.56) 

หมายเหตุ (1) รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ หักคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 

ในป 2556 กลุมธนชาตมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 17,004 ลานบาท โดยเปนกําไรสุทธิสวนที่เปน
ของบริษัทฯ จํานวน 9,231 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,722 ลานบาท หรือรอยละ 67.56 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักมาจากธนาคาร         
ธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย ไดขายหุน บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถรับรูกําไรจากเงินลงทุนไดเปน
จํานวน 12,281 ลานบาท และการต้ังสํารองพิเศษตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) เพ่ือรองรับความผัน
ผวนของเศรษฐกิจ เปนจํานวน 5,380 ลานบาท ซึ่งการขายหุนและการต้ังสํารองดังกลาวถือเปนรายการพิเศษท่ีมี
สาระสําคัญในระหวางป 2556   

สําหรับผลการดําเนินงานที่ไมรวมรายการพิเศษในป 2556 กลุมธนชาตมีกําไรสุทธิจํานวน 11,652 ลานบาท โดย
เปนกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 6,464 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 955 ลานบาท หรือรอยละ 17.34 จากปกอน ซึ่งการ
เพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2556 มีสาเหตุสําคัญมาจากความสามารถในการสรางรายไดของทุกบริษัทภายใต
กลุมธนชาตทั้งรายไดดอกเบี้ยและรายไดที่มิใชดอกเบี้ย รวมถึงความสําเร็จในการควบคุมคาใชจายตาง ๆ แตใน
ขณะเดียวกัน หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีปรับตัวสูงขึ้นจากขาดทุนจากการขายรถยึด
ซึ่งเปนผลกระทบจากอุปสงคและอุปทานในตลาดรถมือสอง  
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รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 
(หนวย: ลานบาท) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 
สําหรับป เปล่ียนแปลง 

2556 2555 เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบี้ย      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,871 2,294 (423) (18.44) 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 467 491 (24) (4.89) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,039 3,641 398 10.93 
เงินใหสินเช่ือ 21,286 21,500 (214) (1.00) 
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 26,452 21,155 5,297 25.04 

รวมรายไดดอกเบี้ย 54,115 49,081 5,034 10.26 

คาใชจายดอกเบี้ย      
เงินรับฝาก 17,826 14,531 3,295 22.68 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,463 1,564 (101) (6.46) 

      เงินนําสงกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ 
           สถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก 

     
3,598 2,995 603 20.13 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 4,662 6,682 (2,020) (30.23) 
คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 9 14 (5) (35.71) 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 27,558 25,786 1,772 6.87 

รวมรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 26,557 23,295 3,262 14.00 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 26,557 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,262 ลานบาท หรือ 
รอยละ 14.00 เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 54,115 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,034 ลานบาท หรือรอยละ 10.26 
จากปกอน เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของเงินใหสินเช่ือซึ่งขยายตัวรอยละ 4.75 จากสิ้นป 2555 สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยมี
จํานวน 27,558 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,772 ลานบาท หรือรอยละ 6.87 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของ
ปริมาณเงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออก ซึ่งขยายตัวรอยละ 5.40 จากสิ้นป 2555 

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Interest Spread) 
(หนวย: รอยละ) 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) 
สําหรับป  

2556 2555 

อัตราผลตอบแทน (Yield) (1) 5.69 5.77 

ตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund) (2) 3.14 3.26 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) 2.55 2.51 

หมายเหตุ (1) อัตราผลตอบแทน = รายไดดอกเบ้ีย/(รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉลี่ย + เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย +  

      เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เฉลี่ย) 
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 (2) ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบี้ย/(เงินรับฝากเฉล่ีย + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบี้ยเฉล่ีย +  

      ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมเฉล่ีย) 

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 
(หนวย: ลานบาท) 

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 
สําหรับป เปล่ียนแปลง 

2556 2555 เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 8,791 6,576 2,215 33.68 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (1,891) (1,487) (404) 27.17 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,900 5,089 1,811 35.59 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 531 663 (132) (19.91) 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน* 13,592 717 12,875 1,795.68 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 800 293 507 173.04 

กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 815 1,059 (244) (23.04) 

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 2,282 2,147 135 6.29 

รายไดเงินปนผล 634 437 197 45.08 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 1,812 2,082 (270) (12.97) 

รวมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน  20,466 7,398 13,068 176.64 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 27,366 12,487 14,879 119.16 

* รวมกําไรจากการขายหุน บมจ.ธนชาตประกันชีวิต จํานวน 12,281 ลานบาท 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
สําหรับป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 6,900 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

1,811 ลานบาท หรือรอยละ 35.59 เมื่อเทียบกับปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจธนาคารพาณิชยที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมจัดการกองทุนที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นมาก
ในชวงคร่ึงปแรก   

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 

 รายไดจากการดําเนินงานอื่น  ไดแก กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ    กําไรสุทธิ
จากเงินลงทุน  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย กําไรจากทรัพยสินรอการขายและ
ทรัพยสินอื่น รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายไดเงินปนผล และรายไดอื่น ๆ    

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการดําเนินงานอื่น จํานวน 20,466 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน
จํานวน 13,068 ลานบาท หรือรอยละ 176.64 โดยมีรายการที่สําคัญคือ ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย มีกําไรจากการ
ขายหุน บมจ. ธนชาตประกันชีวิต จํานวน 12,281 ลานบาท รวมท้ังกําไรจากเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจากการไดรับชําระคืนจาก
การปดกองทุนวายุภักษ รายไดเงินปนผลเพ่ิมขึ้นจากการลงทุน และไดรับเงินปนผลในอัตราที่เพ่ิมขึ้น สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียเพ่ิมขึ้นจากกําไรของบริษัทรวมที่เพ่ิมขึ้น และรายไดจากการรับประกันภัย/
ประกันชีวิตสุทธิ เพ่ิมขึ้นจากการขายผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา และการบริหารคาสินไหมทดแทน
และตนทุนไดอยางดี  
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สําหรับอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Non-interest Income Ratio) ในป 2556 
อยูที่รอยละ 51.07 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 37.03 ในปกอน (หากไมรวมรายการพิเศษกําไรจากการขายหุน บมจ. ธนชาต 
ประกันชีวิต อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Non-interest Income Ratio) เทากับ รอยละ 
36.76) 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
(หนวย: ลานบาท) 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
สําหรับป เปล่ียนแปลง 

2556 2555 เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 10,600 10,594 6 0.06 
คาตอบแทนกรรมการ 67 57          10           17.54  
คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 3,037 3,158 (121) (3.83) 
คาภาษีอากร 899 918 (19) (2.07) 
คาใชจายอื่น 6,872 7,169 (297) (4.14) 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 21,475 21,896 (421) (1.92) 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ จํานวน 21,475 ลานบาท ลดลง 421      
ลานบาท หรือรอยละ 1.92 จากปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการควบคุมคาใชจายตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให 
อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio)  ในป 2556 อยูที่รอยละ  39.57  
ลดลงเมื่อเทียบกับรอยละ 59.19 ในปกอน (หากไมรวมรายการพิเศษกําไรจากการขายหุน บมจ. ธนชาตประกันชีวิต 
อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ 51.14)   

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 
(หนวย: ลานบาท) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 
สําหรับป เปล่ียนแปลง 

2556 2555 เพ่ิม(ลด) รอยละ 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 11,490 2,881 8,609 298.82 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี  4 15 (11) (73.33) 
ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหน้ี  16 4 12 300.00 

รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 11,510 2,900 8,610 296.90 

อัตราสวนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ 
ปรับโครงสรางหน้ีตอสินเช่ือรวม (Credit Cost) (รอยละ) 1.38 0.36 1.02 283.33 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 11,510 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 8,610 ลานบาท หรือรอยละ 296.90 จากปกอน โดยในระหวางป 2556 ธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอย มีการต้ัง
สํารองพิเศษตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ จํานวน 5,380 ลานบาท และ
สํารองเพ่ือรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขาดทุนจากการขายรถยึดซึ่งเปนผลกระทบจากอุปสงคและอุปทานในตลาด       
รถมือสอง  รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นของเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ประกอบกับในป 2555 มีการ
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โอนกลับสํารองจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีและปดบัญชีของลูกหน้ีรายใหญหลายราย สงผลให อัตราสวนหน้ีสูญ  
หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีตอสินเช่ือรวม (Credit Cost)ในป 2556 เทากับรอยละ 1.38 เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับรอยละ 0.36 ในป 2555 (หากไมรวมรายการการต้ังสํารองพิเศษ จํานวน 5,380 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสูญ               
หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีตอสินเช่ือรวม (Credit Cost) เทากับรอยละ 0.73)  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได 
(Coverage Ratio) อยูที่รอยละ 82.61 และอัตราสวนสํารองตอสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ ธปท. อยูที่รอยละ 127.36 

ฐานะทางการเงิน 
 (หนวย: ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 เปล่ียนแปลง 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ รอยละ 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 70,215 6.68 71,978 7.01 (2.45) 

เงินลงทุนสุทธิ 147,686 14.05 150,649 14.67 (1.97) 

เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 2,389 0.23 1,807 0.18 32.21 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 792,189 75.38 756,403 73.67 4.73 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือปรับมูลคา      

จากการปรับโครงสรางหน้ี (30,772) (2.92) (24,891) (2.42) 23.63 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดจากการรวมธุรกิจสุทธ ิ 2,445 0.23 2,960 0.29 (17.40) 

คาความนิยม 16,726 1.59 16,461 1.60 1.61 

สินทรัพยอื่น 50,036 4.76 51,312 5.00 (2.49) 

สินทรัพยรวม 1,050,914 100.00 1,026,679 100.00 2.36 

เงินรับฝาก 715,931 68.12 693,421 67.54 3.25 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 81,082 7.72 87,777 8.55 (7.63) 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 109,290 10.40 89,506 8.72 22.10 

หน้ีสินอื่น 49,171 4.68 70,741 6.89 (30.49) 

หน้ีสินรวม 955,474 90.92 941,445 91.70 1.49 

สวนของบริษัทใหญ 47,369 4.51 43,586 4.24 8.68 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 48,071 4.57 41,648 4.06 15.42 

สวนของเจาของรวม 95,440 9.08 85,234 8.30 11.97 

หน้ีสินและสวนของเจาของรวม 1,050,914 100.00 1,026,679 100.00 2.36 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพยรวมของกลุมธนชาตมีจํานวน 1,050,914 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 24,235 ลานบาท 
หรือรอยละ 2.36 จากสิ้นป 2555 สวนใหญเกิดจากเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี และดอกเบี้ยคางรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.73 
โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญ ดังน้ี 
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รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจํานวน 70,215 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป
กอนจํานวน  1,763 ลานบาท หรือรอยละ 2.45  

เงินลงทุนสุทธิ 

 (หนวย: ลานบาท) 

เงินลงทุนจําแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

ตราสารหน้ี     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      

•        เพ่ือคา 5,706 3.80 6,141 4.03 

•        เผ่ือขาย 76,880 51.23 55,220 36.22 

•        ถือจนครบกําหนด 11,435 7.62 23,388 15.34 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน      

•        เพ่ือคา 5,266 3.51 5,678 3.72 

•        เผ่ือขาย 26,136 17.42 30,315 19.89 

•        ถือจนครบกําหนด 352 0.23 2,731 1.79 
ตราสารหน้ีตางประเทศ      

•        เพ่ือคา                  -                     -  620 0.41 

•        เผ่ือขาย 14,691 9.79 11,485 7.53 
เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอน     

•        ถือจนครบกําหนด 1,358 0.90 1,543 1.01 
รวมตราสารหน้ี 141,824 94.50 137,121 89.94 
ตราสารทุน     

•        เพ่ือคา 17 0.01 16 0.01 

•        เผ่ือขาย 1,119 0.75 7,270 4.77 

•        เงินลงทุนทั่วไป 4,005 2.67 4,794 3.14 
รวมตราสารทุน 5,141 3.43 12,080 7.92 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 146,965 97.93 149,201 97.86 
คาเผ่ือการปรับมูลคา 1,059 0.71 1,824 1.20 
คาเผ่ือการดอยคา (338) (0.23) (376) (0.25) 

เงินลงทุนสุทธิ 147,686 98.41 150,649 98.81 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 2,389 1.59 1,807 1.19 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 150,075 100.00 152,456 100.00 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินลงทุนสุทธิรวมจํานวน 150,075 ลานบาท ประกอบดวย           
ตราสารหน้ีและตราสารทุน จํานวนสุทธิ 147,686 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 2,389 ลานบาท ลดลงจาก
สิ้นป 2555 จํานวน 2,381 ลานบาท หรือรอยละ 1.56 สวนใหญเกิดจากการขายบริษัทยอย และการครบกําหนดของกองทุน
วายุภักษ ในขณะที่มีการลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ิมขึ้น 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

การเกษตรและเหมืองแร 12,003 1.52 16,655 2.20 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 81,251 10.27 89,126 11.80 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 50,867 6.43 51,573 6.83 
การสาธารณูปโภคและบริการ 68,452 8.65 63,472 8.40 
การบริโภคสวนบุคคล      
เพ่ือเชาซื้อ 440,177 55.63 396,985 52.55 
เพ่ือที่อยูอาศัย 83,665 10.58 82,742 10.95 
เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย 3,317 0.42 2,613 0.35 
อื่น ๆ 28,445 3.59 31,302 4.14 

อื่น ๆ 23,065 2.91 20,980 2.78 

รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 791,242 100.00 755,448 100.00 
หัก กําไรสวนของเงินตนจากการโอนขายระหวางกัน (68)   (118)   

รวม 791,174 100.00 755,330 100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี มีจํานวน 791,174 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน 35,844          
ลานบาท หรือรอยละ 4.75  สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของเงินใหสินเช่ือเชาซื้อ ในขณะที่มีการรับชําระคืนเงินตนจากลูกหน้ี
สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสัดสวนเงินให
สินเช่ือรายยอยตอสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยูที่รอยละ 70 ตอ 30  
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เงินใหสินเชื่อจัดชั้น 

เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 

บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย) มีเงินใหสินเช่ือจัดช้ัน 
และเงินสํารองที่เก่ียวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีบันทึกตามบัญชี 

31 ธ.ค. 56 รอยละ 31 ธ.ค. 55 รอยละ 31 ธ.ค. 56 รอยละ 31 ธ.ค. 55 รอยละ 

ลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 689,727 90.63 671,689 91.52 7,163 24.76 4,885 20.69 
ลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 34,909 4.59 28,575 3.89 4,217 14.58 1,475 6.25 
ลูกหน้ีจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 6,193 0.81 5,312 0.73 2,729 9.44 3,559 15.07 
ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 9,336 1.23 4,543 0.62 5,125 17.72 2,394 10.14 
ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ 20,826 2.74 23,781 3.24 9,682 33.47 10,801 45.74 

รวม 760,991 100.00 733,900 100.00 28,916 99.97 23,114 97.89 
เงินสํารองสวนเกินเผ่ือหน้ีที่              
อาจเรียกเก็บไมได     8 0.03 499 2.11 

รวมทั้งสิ้น 760,991 100.00 733,900 100.00 28,924 100.00 23,613 100.00 

           หมายเหตุ เฉพาะบริษัทฯและบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของ ธปท. และหลังหักรายการระหวางกัน 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยจําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับ ตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งสามารถสรุปลูกหน้ีจัดช้ันได ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  

จํานวนมูลหน้ี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีต้ังไว 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 

มูลหน้ีจัดช้ันปกติ 3,144 2,440 - - 

มูลหน้ีจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 3 5 2 4 

มูลหน้ีจัดช้ันสงสัย 170 168 170 168 

รวม 3,317 2,613 172 172 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยแยกตามอายุคงคาง 

ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ซึ่งดําเนินธุรกิจเชาซื้อและใหเชาตามสัญญาเชา            
ระยะยาวแยกตามอายุลูกหน้ีที่คางชําระโดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนดชําระตามสัญญา (หลังหักรายการระหวางกัน) ไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

ไมคางชําระหรือคางชําระไมเกิน 90 วัน  26,645 19,254 

เกินกําหนดชําระ 91 - 365 วัน 712 249 

มากกวา 1 ป 62 64 

ลูกหน้ีระหวางการดําเนินคดี 288 233 

รวม 27,707 19,800 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ต้ังไวตามบัญชี 1,370 757 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Non - Performing Loans: NPLs) 
(หนวย: ลานบาท) 

  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPLs) 37,540 34,307 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPL-net) 18,769 16,834 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPL-gross) ตอสินเช่ือรวม (รอยละ) 4.49 4.32 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (NPL-net) หลังหักสํารองตอสินเช่ือรวม (รอยละ) 2.30 2.17 

อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ (รอยละ) 82.61 73.19 

เงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 37,540 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,233 ลานบาท หรือ
รอยละ 9.42 จากสิ้นปกอน เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ประกอบกับปริมาณการปลอยสินเช่ือเชาซื้อที่เพ่ิมขึ้น
สงผลใหสินเช่ือเชาซื้อมีปริมาณหน้ีดอยคุณภาพเพ่ิมขึ้น  

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 31,013 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน    
5,903 ลานบาท หรือรอยละ 23.51 เมื่อเทียบกับสิ้นปกอน ซึ่งประกอบดวย คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกคาบุคคลและลูกคา
ธุรกิจ จํานวน 30,467 ลานบาท ลูกคาสถาบันการเงินจํานวน 241 ลานบาท และคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หน้ีจํานวน 305 ลานบาท รวมเปนจํานวน 31,013 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 127.36 ของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑ
ของ ธปท. โดยมีอัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ คิดเปนรอยละ 82.61 

การปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีจํานวนลูกหน้ีทั้งหมด 1,867,145 ราย เปนลูกหน้ีที่มีการปรับ
โครงสรางหน้ี 44,700 ราย มีจํานวนหน้ีคงคาง 31,023 ลานบาท และจํานวนหน้ีคงคางสุทธิจากหลักประกัน 16,055 ลานบาท 
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และในระหวางป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหากับลูกหน้ีทั้งสิ้นจํานวน  4,856 ราย 
ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหน้ีจํานวนประมาณ 11,425 ลานบาท 

ทรัพยสินรอการขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีทรัพยสินรอการขายตามราคาตนทุน จํานวน 9,879 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 0.94 ของสินทรัพยรวม มีคาเผ่ือการดอยคาสําหรับทรัพยสินรอการขายจํานวน 852 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
8.62 ของมูลคาตามราคาตนทุน 

รายจายลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวมถึงสินทรัพยไมมี
ตัวตน จํานวน 729 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณ และคอมพิวเตอรซอฟทแวร 

สภาพคลอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย มีจํานวน 17,940 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

• เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 6,489 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกําไรจากการดําเนินงาน 
20,586 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก รายการระหวางธนาคารและ   
ตลาดเงิน (สินทรัพย) เพ่ิมขึ้น 398 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาลดลง 1,466 ลานบาท สินทรัพยตราสารอนุพันธ
ลดลง 232 ลานบาท เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น 48,391 ลานบาท ทรัพยสินรอการขายลดลง 9,022 ลานบาท ลูกหน้ีจาก
การซื้อขายหลักทรัพยลดลง 457 ลานบาท สินทรัพยจากการรับประกันภัยตอลดลง 630 ลานบาท เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 22,510 
ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ลดลง 7,831 ลานบาท หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถามลดลง 1,771         
ลานบาท หน้ีสินตราสารอนุพันธเพ่ิมขึ้น 669 ลานบาท เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลง 1,406 ลานบาท และหน้ีสิน
จากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง 1,977 ลานบาท 

• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 322  ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 
22,093 ลานบาท เงินสดรับดอกเบี้ย 3,884 ลานบาท เงินสดรับเงินปนผล 841 ลานบาท เงินสดรับจากการขาย/รับคืนทุนจาก
บริษัทยอย 18,367 ลานบาท  เงินสดรับจากการขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 52 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดจายซื้อ
ที่ดิน อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 729 ลานบาท 

• เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 8,925 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีที่ออกและ
เงินกูยืม 99,800 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืนตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 80,015 ลานบาท เงินสดจายดอกเบี้ยตราสาร
หน้ีที่ออกและเงินกูยืม 4,507 ลานบาท เงินปนผลจาย 1,871 ลานบาท เงินปนผลจายสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1,084 
ลานบาท และเงินสดจายซื้อหุนทุนซื้อคืน 3,398 ลานบาท 

แหลงท่ีมาของเงินทุน 

โครงสรางเงินทุน 

แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หน้ีสินและสวนของเจาของโดย ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินทุนที่มาจากหน้ีสินรวม 955,474 ลานบาท และสวนของเจาของ จํานวน 
95,440 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 90.92 และรอยละ 9.08 ของแหลงเงินทุนรวมตามลําดับ โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวน
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ของเจาของเทากับ 10.01 เทา หรือมีหน้ีสิน 10.01 เทาของทุนดําเนินการ โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหน้ีสินที่
สําคัญ ไดแก เงินรับฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.93 ของแหลงเงินทุนดานหน้ีสิน สําหรับรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม และหน้ีสินอื่น มีสัดสวนรอยละ 8.49 รอยละ 11.44  และรอยละ 5.14 ตามลําดับ 

หน้ีสิน 
 (หนวย: ลานบาท) 

หน้ีสินรวม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

เงินรับฝาก  715,931 74.93 693,421 73.66 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 81,082 8.49 87,777 9.32 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  109,290 11.44 89,506 9.51 
หน้ีสินอื่น 49,171 5.14 70,741 7.51 

รวมหน้ีสิน 955,474 100.00 941,445 100.00 

หน้ีสินรวมของกลุมธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 955,474 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14,029 ลานบาท หรือ
รอยละ 1.49 จากสิ้นป 2555 โดยมีรายการสําคัญดังน้ี 

■ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  มีจํานวน 81,082 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน 6,695 ลานบาท หรือ
รอยละ 7.63  

สัดสวนเงินรับฝากและตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 
(หนวย: ลานบาท) 

เงินรับฝากและตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 เปล่ียนแปลง 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ รอยละ 

จายคืนเมื่อทวงถาม 8,759 1.06 8,504 1.09 3.00 
ออมทรัพย 239,189 28.99 239,104 30.54 0.04 
บัตรเงินฝาก 3,241 0.39 2             -          161,950  
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา       
ไมถึง 6 เดือน 99,454 12.05 115,133 14.70 (13.62) 
6 เดือนไมถึง 1 ป 167,756 20.33 202,747 25.90 (17.26) 
1 ปขึ้นไป 197,532 23.94 127,931 16.34 54.41 

รวมเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 464,742 56.32 445,811 56.94 4.25 

รวมเงินรับฝาก 715,931 86.76 693,421 88.57 3.25 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 109,290 13.24 89,506 11.43 22.10 

รวมเงินรับฝากและตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 825,221 100.00 782,927 100.00 5.40 

■ เงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม มีจํานวน 825,221 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 42,294 ลานบาท หรือ
รอยละ 5.40 จากสิ้นปกอน โดยเพ่ิมขึ้นจากการออกหุนกูของบริษัทฯและบริษัทยอย และการขยายตัวของ
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา  
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■ สัดสวนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวัน และเงินรับฝากประเภทออมทรัพย (CASA) ตอเงินรับฝากและ
ตราสารหน้ีที่ออก และเงินกูยืมเทากับรอยละ 30.05 ลดลงจากรอยละ 31.63 เน่ืองจากการปรับโครงสราง  
เงินฝากใหมีระยะเวลายาวขึ้นเพ่ือรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

สวนของเจาของ 

 สวนของเจาของรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 95,440 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10,206 ลานบาท หรือรอยละ 
11.97 จากสิ้นป 2555 โดยแบงเปน 

■ สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จํานวน 47,369 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,783 ลานบาท หรือรอยละ 8.68  มาจาก
การเพ่ิมขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2556 จํานวน 9,231  ลานบาท 
ในขณะที่มีการซื้อหุนคืนเปนจํานวน 3,398 ลานบาท ในชวงไตรมาส 2 ป 2556 และจายเงินปนผลสําหรับ
ครึ่งปหลังของป 2555 จํานวน 1,150 ลานบาท  และเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2556 
จํานวน 724 ลานบาท  

■ สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 48,071 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6,423 ลานบาท หรือรอยละ 15.42  โดยมี
สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

สัดสวนการถือหุนและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญจากงบการเงินของแตละบริษัท มีดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 

สัดสวนการถือหุน 
กําไรสุทธิสําหรับป 

ทางตรง/ทางออม 

(รอยละ) 2556 2555* 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)     
งบการเงินรวม  15,385 8,354 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 14,113 6,855 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96 801 462  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 38.22 285 141 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 50.96 953 616 
บริษัทบริหารสนิทรัพย ที เอส จํากัด 50.96 404 1,756 
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 33.22 754 477 

บริษัทบริหารสนิทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 296 435 
บริษัทบริหารสนิทรัพย แมกซ จํากัด 83.44 103 279 

หมายเหตุ * ปรับปรุงใหม 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 
(บทวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม ป 2556 เปรียบเทียบกับป 2555) 

(หนวย: ลานบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2556 2555 
เปลี่ยนแปลงจากป 2555 

เพิ่ม/(ลด) รอยละ 
รายไดดอกเบ้ีย 
คาใชจายดอกเบ้ีย 
รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ(1) 
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ(2) 

53,887 
27,234 
26,653 
6,903 

18,569 
21,259 

48,736 
25,556 
23,180 
5,070 
5,816 

21,660 

5,151 
1,678 
3,473 
1,833 

12,753 
(401) 

10.57 
6.57 

14.99 
36.15 

219.28 
(1.85) 

กําไร (ขาดทุน) กอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 30,865 12,406 18,459 148.80 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 11,587 2,980 8,608 288.91 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 19,278 9,427 9,851 104.51 
ภาษีเงินได 
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง 
กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 

4,031 
15,247 

354 

2,076 
7,351 
1,212 

1,955 
7,896 
(858) 

94.20 
107.42 
(70.77) 

กําไรสุทธ ิ
สวนท่ีเปนของผูถอืหุนของธนาคาร 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

15,601 
15,385 

216 

8,563 
8,354 

208 

7,039 
7,031 

8 

82.21 
84.16 

3.68 
กําไรตอหุน (บาท) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 

2.79 
5,513.66 

1.52 
5,513.66 

  

หมายเหตุ: (1) รายไดจากการดําเนินงานหักคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 
 (2) ไมรวมคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 

 ธนาคารและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับป 2556 จํานวน 15,601 ลานบาท โดยกําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ธนาคารธนชาต มีจํานวน 15,385 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7,031 ลานบาท หรือรอยละ 84.16 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เน่ืองจากมี
กําไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิดวยการกันสํารองพิเศษ หากไมรวมรายการดังกลาว ในป 2556 
ธนาคารธนชาตและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของธนาคารธนชาต จํานวน 10,101 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 
ที่ผานมาจํานวน 1,747 ลานบาท หรือรอยละ 20.91 โดยมีการเปล่ียนแปลงในปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ ดังน้ี 

• สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) เพ่ิมขึ้นมาอยูท่ีรอยละ 2.59 จากปที่ผานมาที่รอยละ 2.48 โดยอัตรา
ผลตอบแทน (Yield on Earning Asset) เทากับรอยละ 5.76 ลดลงจากรอยละ 5.82 เปนผลจากการปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 2 ครั้ง จากรอยละ 2.75 เปนรอยละ 2.50 ในระหวางไตรมาส 2 ของป 2556 และปรับลดลงเปนรอยละ 2.25 
ในระหวางไตรมาสสุดทายของป 2556 รวมท้ังอัตราผลตอบแทนบางสวนลดลงจากการหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจาก
สินเช่ือดอยคุณภาพ ขณะที่ตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund) เทากับรอยละ 3.17 ลดลงจากรอยละ 3.34 เปนผลจาก
การบริหารตนทุนและสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายสินเช่ือใหเหมาะสมตามภาวะการแขงขัน 
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นอกจากน้ี ตนทุนทางการเงินลดลงจากปที่ผานมาสวนหน่ึงเปนผลจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังรายละเอียดที่
ไดกลาวแลวขางตน 

• การเพ่ิมขึ้นของรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย (ไมรวมรายการพิเศษ) รอยละ 12.50 จากรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจธนาคาร 
ธนชาต และธุรกิจหลักทรัพย กําไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายไดเงินปนผลรับ โดยอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอ
รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Non-Interest Income Ratio) ในป 2556 อยูที่รอยละ 33.80 และหากพิจารณาอัตราสวน
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉล่ีย (Non-interest Income to Average Asset) เพ่ือลดผลกระทบปจจัยสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 1.33  

• การควบคุมและบริหารคาใชจายจากการดําเนินการ ภายใตนโยบายการควบคุมคาใชจาย สงผลใหอัตราสวนตนทุนจาก
การดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในป 2556 อยูที่รอยละ 52.80 ลดลงจาก 
รอยละ 61.40 หากพิจารณาอัตราสวนตนทุนตอสินทรัพยเฉล่ีย (Operating Expense to Average Asset) อัตราสวน
ดังกลาวเทากับ 2.08 

• คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (Credit Cost) สําหรับป 2556 อยูที่รอยละ 0.78 (ไมรวมการกัน
สํารองพิเศษของธนาคารและบริษัทยอย) เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปที่ผานมาที่รอยละ 0.40 เปนผลจากการขาดทุนการขายรถยึด
ซึ่งเปนผลกระทบจากอุปสงคและอุปทานในตลาดรถมือสอง สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารธนชาตและ 
บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 35,313 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปที่ผานมาที่จํานวน 32,501 ลานบาท 
เปนผลจากสินเช่ือเชาซื้อซึ่งเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของสินเช่ือเชาซื้อ อยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาต ไดมีนโยบายและ
กระบวนการบริหารและติดตามหน้ีอยางใกลชิด นอกจากน้ี สินเช่ือดอยคุณภาพยังเพ่ิมขึ้นจากลูกหน้ีรายใหญซึ่ง
ธนาคารธนชาตไดสํารองครบถวนจึงไมสงผลกระทบตองบการเงินของธนาคารธนชาต โดยอัตราสวนสินเช่ือดอย
คุณภาพตอสินเช่ือรวม (NPL to Total Loan) มาอยูที่รอยละ 4.23 เปรียบเทียบกับรอยละ 4.10 ณ สิ้นปที่ผานมา 

• ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมตามเกณฑ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 
110,683 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (ไดแก Common Equity Tier I และ Additional Tier I) จํานวน 70,818 
ลานบาท และเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 39,865 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 
14.80 เปรียบเทียบกับสิ้นป 2555 ที่รอยละ13.99 โดยเงินกองทุนของธนาคารธนชาต ไดรวมกําไรจากการดําเนินงาน
สําหรับงวด  6 เดือนแรกป 2556 ขณะที่เงินกองทุนไดรับผลกระทบจากการปรับเกณฑจาก Basel II เปน Basel III และ
การจายปนผลในระหวางเดือนเมษายน 2556 

 รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 

 ในป 2556 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 26,653 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3,473 ลานบาท 
หรือรอยละ 14.99 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยรายไดดอกเบี้ยจํานวน 53,887 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5,151 ลานบาท หรือรอยละ 
10.57 ขณะที่คาใชจายดอกเบ้ียมีจํานวน 27,234 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,678 ลานบาท หรือรอยละ 6.57 สงผลใหสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Spread) ในป 2556 อยูที่รอยละ 2.59 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาที่รอยละ 2.48 

 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ประกอบดวย รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจากการรับประกันภัย/ประกัน
ชีวิตสุทธิ และรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ มีจํานวน 13,610 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,512 ลานบาท หรือรอยละ 
12.50 โดยอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Non-interest Income Ratio) ในป 2556 อยูที่
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รอยละ 33.80 และหากพิจารณาอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉล่ีย (Non-interest Income to Average Asset) 
เพ่ือลดผลกระทบปจจัยสวนตางอัตราดอกเบี้ย อัตราสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 1.33 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดังน้ี 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 6,903 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,833  
ลานบาท หรือรอยละ 36.15 จากฐานลูกคาที่ เ พ่ิมขึ้น และผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายขึ้นทั้งของธนาคาร 
ธนชาตและบริษัทยอย โดยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 8,793 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,237 ลานบาท หรือรอยละ 
34.13 ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีจํานวน 1,890 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 405 ลานบาท หรือรอยละ 27.24 

• รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 

 รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ ไดแก กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ     
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย รายไดจากเงินปนผล กําไรจาก
ทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ และรายไดอื่น โดยในป 2556 มี
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ จํานวน 6,707 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 321 ลานบาท หรือรอยละ 4.56  
สวนใหญเปนผลจากการขายเงินลงทุนในธนชาตประกันชีวิต ขณะท่ีรายไดที่กลับมาชดเชยกลับมาในรูปแบบรายได
คาธรรมเนียม อยางไรก็ตาม กําไรจากเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นสวนหน่ึงเน่ืองจากการไดรับชําระคืนจากการปดกองวายุภักษ  
สวนรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายไดเงินปนผล และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธ ี
สวนไดเสียยังคงเพ่ิมขึ้น  

 คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

 ในป 2556 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ จํานวน 21,259 ลานบาท ลดลง 
401 ลานบาท หรือรอยละ 1.85 เปนผลจากการควบคุมการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ โดยอัตราสวนตนทุนจาก 
การดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในป 2556 อยูที่รอยละ 52.80 ลดลงจากรอยละ 
61.40 หากพิจารณาอัตราสวนตนทุนตอสินทรัพยเฉล่ีย (Operating Expense to Average Asset ) อัตราสวนดังกลาวเทากับ 
2.08 

 คาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 

 ในป 2556 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา (ไมรวม
การกันสํารองพิเศษของธนาคารและบริษัทยอย) จํานวน 6,207 ลานบาท โดยอัตราสวนคาใชจายหน้ีสูญตอสินเช่ือรวม 
(Credit Cost) อยูที่รอยละ 0.78 เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาที่รอยละ 0.40 เปนผลจากการขาดทุนการขายรถยึดซึ่งเปนผลกระทบ
จากอุปสงคและอุปทานในตลาดรถมือสอง 
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ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย 
(หนวย: ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เปลี่ยนแปลงจากป 2555 

เพิ่ม/(ลด) รอยละ 

สินทรัพย     
เงินสด 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
เงินลงทุน-สุทธิ 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ-สุทธิ 
ทรัพยสินรอการขาย-สุทธ ิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
คาความนิยม 
สินทรัพยอื่น 

17,940 
69,697 

138,825 
760,943 

6,291 
8,037 

17,951 
18,665 

15,181 
71,963 

146,106 
731,010 

6,461 
8,292 

17,951 
21,656 

2,759 
(2,266) 
(7,281) 
29,933 

(170) 
(255) 

0 
(2,991) 

18.17 
(3.15) 
(4.98) 

4.10  
(2.63) 
(3.08) 

0.00 
(13.81) 

รวมสินทรัพย 1,038,349 1,018,620 19,729 1.94 

 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอย มีสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,038,349 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก
สิ้นป 2556 จํานวน 19,729 ลานบาท หรือรอยละ 1.94 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจํานวน 
29,933 ลานบาท หรือรอยละ 4.10 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากสินเช่ือจากธุรกิจเชาซื้อที่มีการขยายตัวถึงรอยละ 10.96 จากสิ้นป 
ที่ผานมา โดยสัดสวนสินเช่ือรายยอยตอสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูที่รอยละ 69 ตอ 
รอยละ 31 

(หนวย: ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เปล่ียนแปลงจากป 2555 

เพ่ิม/(ลด) รอยละ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     
เงินฝาก 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 
ประมาณการหน้ีสิน 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกนัชีวิต 
หนี้สินอื่น 

719,079 
81,082 
3,219 

92,229 
3,146 

15,019 
27,335 

698,372 
87,777 
4,989 

78,149 
2,976 

39,632 
22,540 

20,707 
(6,695) 
(1,770) 
14,080 

170 
(24,613) 

4,795 

2.97 
(7.63) 

(35.48) 
18.02 

5.71 
(62.10) 

21.27 
รวมหนี้สิน 
สวนของผูถือหุนของธนาคาร 

941,109 
96,218 

934,435 
83,330 

6,674 
12,888 

0.71 
15.47 

สวนของผูถอืหุนสวนนอย 1,022 856 166 19.39 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,038,349 1,018,620 19,729 1.94 

 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 941,109 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้น
ป 2555 จํานวน 6,674 ลานบาท หรือรอยละ 0.71 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• เงินฝากจํานวน 719,079 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 20,707 ลานบาท หรือรอยละ 2.97 จากสิ้นป 2555 โดยเปนผลจาก     
การปรับโครงสรางการระดมเงินผานผลิตภัณฑเงินฝาก ไมวาจะเปนเงินฝากออมทรัพย Ultra Saving เงินฝาก
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ประจําระยะสั้น เงินฝากประจําอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยในระหวางปไดมีการปรับกลยุทธในการออกผลิตภัณฑ
และอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมท้ังภาวะการแขงขันทางธุรกิจ  

• รายการระหวางธนาคารธนชาตและตลาดเงิน มีจํานวน 81,082 ลานบาท ลดลง 6,695 ลานบาท หรือรอยละ 7.63 
เปนผลจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

• ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมจํานวน 92,229 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14,080 ลานบาท หรือรอยละ 18.02 จากการออก
หุนกูระยะสั้น 

 สวนของผูถือหุนของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 96,218 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 12,888 ลานบาท หรือรอยละ 15.47 จากสิ้นป 2555 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากกําไรจากการดําเนินงานในป 2556 
ขณะที่ไดมีการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของป 2555 ในอัตราหุนละ 0.37 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 2,040 ลานบาท 

 การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารธนชาต มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 110,683 ลานบาท แบงออกไดเปน 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 จํานวน 70,818 ลานบาท และเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 39,865 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 14.80 เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2555 ที่รอยละ 13.99 โดยแบงเปน เงินกองทุนช้ันที่ 1 เทากับ 
รอยละ 9.47 และเงินกองทุนช้ันที่ 2 เทากับรอยละ 5.33 โดยเงินกองทุนของธนาคารธนชาตเพ่ิมขึ้นจากการรวมกําไรจาก
การดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนแรก ป 2556 ขณะท่ีเงินกองทุนไดรับผลกระทบจากการปรับเกณฑจาก Basel II เปน 
Basel III และการจายปนผลในระหวางเดือนเมษายน 2556 

 อยางไรก็ตาม อัตราสวนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยังคงสูงกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนดใหธนาคารพาณิชย
ดํารงอัตราสวนเงินกองทนุตอสินทรัพยเสี่ยงคือ ไมตํ่ากวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยง ดังน้ี 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 
เงินกองทุนทั้งหมด 

70,818 
110,683 

9.47 
14.80 

61,546 
101,417 

8.49 
13.99 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 มูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวันผาน บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดป 2556 เทากับ 4,074 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีมูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวันเทากับ 2,711 ลานบาท 
เปนไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมตลาดหลักทรัพย สวนแบงการตลาดในปน้ีเปนสัดสวนรอยละ 4.63 

 กําไรสุทธิสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 801 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
338  ลานบาท หรือรอยละ 73.25 โดยรายไดรวมเทากับ 2,403 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 46.11 จากปกอน รายไดหลัก
ประกอบดวย รายไดคานายหนาจํานวน 1,828 ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการจํานวน 152 ลานบาท ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
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เพ่ือซื้อหลักทรัพยเทากับ 205 ลานบาท สําหรับตนทุนทางการเงินและคาใชจายดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 1,410 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 33.73 จากงวดเดียวกันของปกอน สอดคลองกับปริมาณธุรกิจและรายไดที่เพ่ิมขึ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเทากับรอยละ 94.07 ซึ่งสูงกวา
เกณฑขั้นตํ่าที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดกําหนดไว คือ ไมตํ่ากวารอยละ 7.00 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 ณ สิ้นป 2556 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under 
Management) จํานวน 134,410 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2555 จํานวน 12,389 ลานบาท หรือรอยละ 10.15 สําหรับ
สัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปน สัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 78.35 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 7.83 
และกองทุนสวนบุคคลรอยละ 13.81 

 สําหรับผลการดําเนินงานป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 285 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 145 ลานบาท หรือรอยละ 
103.57 จากป 2555 โดยมีสาเหตุมาจากการจําหนายกองทุนตราสารทุนและกองทุนผสมเพ่ิมมากกวาป 2555 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสุทธิสําหรับป 2556 จํานวน 953 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2555 จํานวน 337 ลานบาท หรือรอยละ 54.70 โดยปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานไดแก การเนน
ผลิตภัณฑที่สามารถกอผลกําไรใหกับบริษัท รวมทั้งการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน และคาใชจายในการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

 ในป 2556 บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามนโยบายและแผนธุรกิจ
ของกลุมธนชาตอยางตอเน่ืองทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 9,058 ลานบาท สําหรับ                
ผลประกอบการในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 404 ลานบาท โดยมีรายไดจากการชําระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือจํานวน 
850 ลานบาท คาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 178 ลานบาท รายไดจากการขายทรัพยสินรอการขายและรายไดอื่น ๆ จํานวน 111         
ลานบาท คาใชจายดําเนินงานจํานวน 161 ลานบาท และในปน้ีมีคาใชจายหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอย
คาจํานวน 103 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับปรุงโครงสรางหน้ีไดรวมทั้งสิ้น 257 ราย รายไดจากการ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ีจํานวน 819 ลานบาท 

บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพยรวมจํานวน 27,296 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก  สิ้นป 2555 จํานวน 8,081 ลานบาท หรือรอยละ 42.06 จากการขยายตัวของลูกหน้ีเชาซื้อโดยเฉพาะในกลุม
รถบรรทุกอยางตอเน่ือง โดย ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสินเช่ือเชาซื้อจํานวน 26,592 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 7,933 ลานบาท 
หรือรอยละ 42.52 จากสิ้นป 2555 และมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 97.42 ของสินทรัพยรวม ในขณะที่หน้ีสินรวมและสวน
ของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 24,072 ลานบาท และ 3,223 ลานบาท ตามลําดับ 

 กําไรสุทธิสําหรับป 2556 มีจํานวน 754 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 277 ลานบาท หรือรอยละ 57.99 โดย
รายไดรวมสําหรับป 2556 มีจํานวน 2,397 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 814 ลานบาท หรือรอยละ 51.37 ซึ่งมาจาก



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

สวนที่ 3 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 14-22      

การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศ ประกอบกับการขยายฐานสินเช่ือเชาซื้ออยางตอเน่ืองของบริษัท 
ในขณะที่บริษัทมีรายจายทางการเงินจํานวน 917 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 245 ลานบาท หรือรอยละ 36.36 ซึ่ง
เพ่ิมจากการจัดหาเงินกูเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเช่ือ ทั้งน้ี บริษัทมีคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญมี
จํานวน 269 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 188 ลานบาท หรือรอยละ 231.24 โดยเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ในไตรมาสสุดทายของป 2556 เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวที่ชัดเจนประกอบกับการพิจารณาต้ังคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับการขยายตัวของลูกหน้ีเชาซื้อของบริษัทที่มีขยายตัวอยางมาก 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด มีสินทรัพยรวมจํานวน 2,126 ลานบาท 
ลดลงจากสิ้นป 2555 จํานวน 459 ลานบาท หรือรอยละ 17.76 

กําไรสุทธิ สําหรับป 2556 มีจํานวน 296 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปที่ผานมาจํานวน 139 ลานบาท หรือรอยละ 31.95  
โดยมีรายไดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีจํานวน 50 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 359 ลานบาท    มีกําไรจากการ
ขายทรัพยสินรอการขายจํานวน 138 ลานบาท  และรายไดอื่นจํานวน 109 ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทมีการโอนกลับหน้ีสูญ หน้ี
สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 43 ลานบาท เปนจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี และชําระหน้ีในป 2556  
ในขณะที่มีคาใชจายจากการดําเนินงานในป 2556  จํานวน 47 ลานบาท  

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ  จํากัด มีสินทรัพยรวมจํานวน 946 ลานบาท ลดลงจาก
สิ้นป 2555 จํานวน 99 ลานบาท หรือรอยละ 9.47 

บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2556 จํานวน 103 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 176 ลานบาท หรือรอยละ 63.08 
โดยมีรายไดจากเงินใหสินเช่ือรวม 53  ลานบาท กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายจํานวน 93 ลานบาท ในขณะที่มี
คาใชจายจากการดําเนินงานในป 2556  จํานวน 18 ลานบาท 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

   

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
ฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอรับรองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัท
ยอยแลว 

 (2) บริษัทฯไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

 (3) บริษัทฯไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษัทฯไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯไดรับรองความถูกตอง 
แลว บริษัทฯไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว บริษัทฯจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
 

นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 
 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 

 
 

 
นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

 
รองกรรมการผูจัดการ 

 

 

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารของบริษทั  
ผูมีอํานาจควบคุมของทุนธนชาต และเลขานุการบรษิัท 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  (จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ นับต้ังแตป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) 

นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 20 ป 

อายุ 69 ป 

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

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

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

 2555 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 2549 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 
 2546 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลด้ิง จํากัด 

 2545 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
 2544 - ปจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 2532 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (2549 - ปจจุบัน) 
 2530 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ไทยฟารมม่ิง จํากัด 
 2553 - 2554 - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
 2549 - 2555 - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 2549 - 2553 - กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป 
 2548 - 2556 - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 20 ป 

อายุ 63 ป 

การศึกษา - Master of  Science, University of  Wisconsin, USA 
 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 15/2555 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 28/2555 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 4/2555 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 8/2552 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2554 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) (2555 - ปจจุบัน) 
- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรต้ีส อินเวสเมนท จํากัด 

 2550 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 

 2549 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 
 2548 - ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) (2555 - ปจจุบัน) 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

 2546 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

 2532 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

(2545 - ปจจุบัน) 
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (2546 - ปจจุบัน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (2549 - ปจจุบัน) 

 2554 - 2555 - รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 2553 - 2554 - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
 2548 - 2553 - ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 2546 - 2556 - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (2548 – 2556) 
 2543 - 2554 - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
 2535 - 2553 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการผูบริหารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 4 

 
นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 13 ป 

อายุ 65 ป 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 33/2546 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 2556 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน Frasers Centrepoint  

Limited (Singapore) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited 

(Singapore) (2557 - ปจจุบัน) 
 2551 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 5 

 
นายสมเกียรติ  ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา  ประธานกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 13 ป 

อายุ 69 ป 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- โครงการสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555 
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรยั่งยนื ป 2555 
- งบการเงินกับการคอรรัปชั่นในตลาดทุน ป 2555 
- ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน 7/2555 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
 รุน 12/2555 
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน 1/2554 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 13/2554 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554  
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2554 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน) 
 2546 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 
 2549 - 2552 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จํากัด 
 2545 - 2551 - กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 6 

 

นางพันธทิพย  สุรทิณฑ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 4 ป 

อายุ 65 ป 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA  
 - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2552 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 5/2544 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 3/2549 

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุน 40 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2556 - ปจจุบัน 
  
 2555 - ปจจุบัน 

-  กรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง 
- อนุกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 2554 - ปจจุบัน - กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
 2552 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 
 2550 - ปจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 2553 - 2556 
 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 

 2553 - 2554 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
 2551 - 2554 
 2550 - 2551 
  
 2549 - 2551 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
- อธิบดี กรมธนารักษ 
- กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 2546 - 2552 - กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 7 

 

นายวิรไท  สันติประภพ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 9 เดือน 

อายุ 44 ป 

การศึกษา - Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, USA 
- A.M in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, USA 

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดบั 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร Sloan School M.I.T., USA 
- Corporate Strategy Executive Education Program 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 63/2550 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 4/2550 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2552 - 2556 
 2548 - 2551 

- รองผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ผูชวยผูจัดการใหญ สายกลยุทธลูกคาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 8 ป 

อายุ 68 ป 

การศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

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

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 20/2547 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2545 - ปจจุบัน - กรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (2549 - ปจจุบัน) 
 2534 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 2553 - 2554 - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน ) 
 2551 - 2552 - กรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (2552) 
 2548 - 2556 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 8 

 

นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการใหญ 
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 4 ป 

อายุ 57 ป 

การศึกษา - Master of Management สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 5/2544 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ป 2555 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5/2550 

 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน 9/2548  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2554 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

- กรรมการ และอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 

 2553 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (2554 - ปจจุบัน) 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (2556 - ปจจุบัน) 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย 

 2552 - ปจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (2553 - ปจจุบัน) 
- กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (2554 - ปจจุบัน) 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) (2556 - ปจจุบัน) 

 2553 - 2554 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยนครหลวงไทย จํากัด  
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

(2554) 
 2553 - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 2552 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 2552 - 2555 - กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552 - 2554) 
 2552 - 2554 - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
 2552 - 2553 - กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 9 

 2545 - 2551 - กรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 

 

นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการ  
(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบรษัิทฯ 6 ป 

อายุ 59 ป 

การศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 94/2550 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2554 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด  
 2550 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด  
 2546 - ปจจุบัน - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 
 2543 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด (2544 - ปจจุบัน) 
 2553 - 2554 - ผูบริหารกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
 2552 - 2554 - กรรมการ บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 10 

ผูบริหารระดับสูงบริษัทฯ 

นายกําธร  ตันติศิริวัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการเงิน 

อาย ุ 51 ป 

การศึกษา - M.B.A. in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA 
 - M.S. in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร CFA Institute 
- CFA Program ป 2544 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2539 - 2556 - ผูอํานวยการอาวุโส หนวยงานนโยบายความเส่ียงและตลาดทุน ธนาคารธนชาต จํากัด 

 (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 
 

นายวัชระ  เพ่ิมพิทักษ ผูอํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 

อาย ุ 52 ป 

การศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 2555 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 2554 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด  
 2550 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 
 2549 - ปจจุบัน - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
 2555 - 2556 - กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จํากัด  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 11 

เลขานุการบริษัท 

นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท และรองผูอํานวยการ สํานักเลขานุการองคกร 

อาย ุ 50 ป 

การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 150/2554 
-  ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2554 
-  ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุน 8/2550  
-  ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุน 4/2546 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 2556 - ปจจุบัน 
 2552 - ปจจุบัน 
 2550 - ปจจุบัน 
 

 

 
- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
- เลขานุการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- รองผูอํานวยการ สํานักเลขานุการองคกร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ 

ไมมี 

การถอืหุนในบริษัทฯ ไมไดถือหุน 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 1 หนา 12 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2555 - 2556 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 
 

ลําดับ รายนาม ตําแหนง 

จํานวนหุนที่ถือ  
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
2556 

จํานวนหุนที่ถือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2555 

จํานวนหุนที่
เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  

สัดสวน 
การถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 

1 นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ 
(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

- - - -  

2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผูจัดการใหญ 
(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

- - - - 

3 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

4 นายสมเกียรติ ศุขเทวา   ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

5 นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

6 นายวิรไท สันติประภพ กรรมการ และกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

7 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง  
(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

- - - - 

8 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และรองกรรมการผูจัดการใหญ 
(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

- - - - 

9 นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และรองกรรมการผูจัดการ 
(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

- - - - 

10 นายกําธร ตันติศิริวัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการเงิน 

- - - - 

11 นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ผูอํานวยการอาวุโส  
สายงานธุรกิจ 

- - - - 

 



 

เอกสารแนบ 1 หนา 13 

 

การดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษทัยอย บรษิทัรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของหลายบรษิัท 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

บริษัทรวม

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 30 31

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

นายศภุเดช พูนพิพัฒน XX /// B XX /// XX /// XX // X X X X XXX /// X X X

นางศริิเพ็ญ สีตสุวรรณ X XXX X X X X

นายสมเกียรติ ศขุเทวา X XXX X

นางพันธทิพย สุรทิณฑ X X X X

นายวิรไท สันติประภพ X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X // X

นายสมเจตน หมูศริิเลิศ X / C X / A XXX /// XXX /// X / XXX /// XXX 

นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศริิลาภ  X  /  D XXX /// XXX X

นายกําธร ตันติศริิวัฒน E

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ F F X // X X

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

A  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ B  กรรมการผูจัดการใหญ C  รองกรรมการผูจัดการใหญ D  รองกรรมการผูจัดการ E   ผูชวยกรรมการผูจัดการ F   ผูอํานวยการอาวุโส

ทุน
ธน

ชา
ต

รายนาม
บริษัทยอย บริษัทที่เกีย่วของ
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รายชื่อบริษทัยอย บรษิทัรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

บริษัทยอย  

1. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 5. บริษัทบริหารสนิทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 6. บริษัทบริหารสนิทรัพย แมกซ จํากัด 
3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 7. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 8. บริษัทบริหารสนิทรัพย ที เอส จํากัด 
  

บริษัทรวม  

9. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  
  

บริษัทท่ีเก่ียวของ  

10. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 21. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด 
11. บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 22. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 
12. บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 23. บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

13. บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 24. บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
14. บริษัท ดีบุก จํากัด  25. Frasers Centrepoint Limited (Singapore) 
15. บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด 26. บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 

16. บริษัท บี.วี. โฮลด้ิง จํากัด 27. บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน) 

17. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 28. บริษัท วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 
18. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

29. บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 

19. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 30. บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด 

20. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรต้ีส อินเวสเมนท จํากัด 31. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจหลัก) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

นายบันเทิง ตันติวิท   ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
 
- ขอมูลและประวัติไดเปดเผยไวในหัวขอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ แลว – 
 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
     (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 
 
- ขอมูลและประวัติไดเปดเผยไวในหัวขอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ แลว – 
 

 

นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ   ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
อายุ 67 ป 

การศึกษา - Master of Arts in Theoretical Economics, Keio University,  
Tokyo, Japan 

- Bachelor of Science in Finance, Hitotsubashi University,  
Kunitachi, Tokyo, Japan 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 40/2548  
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 10/2548 
World Bank  
- ตลาดตราสารอนุพันธ (ป 2538) 
Merrill Lynch, New York 
- Portfolio Investment (ป 2537) 
JP Morgan, New York 
- การบริหารทุนสํารอง (ป 2536) 
Harvard Institute for International Development, Harvard University  
- ประกาศนียบัตร Banking and Monetary Policy in Developing Countries 

(ป 2531) 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2548 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ธารารมณ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
2543 - ปจจุบัน  
 
2543 - 2556 
2553 - 2554 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  
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นายณรงค จิวังกูร    ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
อายุ 69 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Higher Diploma  ธรุกิจและการตลาด Assumption Commercial College 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 3/2554 
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)     

รุน 1/2554 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2554 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553 
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

รุน 2/2551 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550 
- ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุน 1/2550 
- ประกาศนียบัตร Corporate Social Responsibility (CSR) รุน 1/2550 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 34/2546 
- ประกาศนียบัตร Director Examination รุน 11/2546 
Asian Institute of Management, Philippines  
- Management Development Program 
Rochester Institute of Technology, U.S.A. 
- Financial Management Program 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2548 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมเรือโบราณ จํากัด 

(เดิมช่ือ บริษัท หมอมไฉไล ดีเวลลอพเมนท จํากัด)  
2546 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โมเมนต้ัม ไอเอ็ม จํากัด 
2543 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โมเมนต้ัม บี บี เอส จํากัด  
2553 - 2554 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
2547 – 2554 - กรรมการ บริษัท โมเมนต้ัม เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
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นายสถาพร ชินะจิตร    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
อายุ 65 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science in Econometrics,  
The London School of Economics and  Political Science  
(University of London), England 

- Bachelor of Science in Economics (Upper Second Class Honours),   
University College London, England 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน 4/2555 
- ประกาศนียบัตร The Executive Director Course (EDC) รุน 1/2555 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 24/2553 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 10/2553 
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

รุน 4/2552 
- ประกาศนียบัตร Corporate Social Responsibility (CSR) รุน 1/2550 
- ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุน 1/2550  
- ประกาศนียบัตร DCP Refresher Course รุน 2/2549 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 0/2543 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2553 - 2554 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
2549 - 2554 - กรรมการวินิจฉัยขอพิพาท สถาบันการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม กทช. 
2542 - 2554 - นายทะเบยีน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
2545 - 2549 - กรรมการผูจัดการ  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและ
ผูบริหาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  
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รศ. ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน   กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
อายุ 67 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, 
Universidad Complutense de Madrid, Spain  

- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), 
Universite de Nancy, France  

- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, 
Universidad Complutense de Madrid, Spain  

- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 34/2548 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2556 - ปจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

2540 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2549 - 2556 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

2536 - 2556 
 
2553 - 2554 
 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
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นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ  กรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
อายุ 42 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration (MBA),  
Universite de Montreal  Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Canada 

- Diploma of Business Administrator, 
Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda, Colombia  

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร CFA Institute 
- Chartered Financial Analyst (CFA) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2556 - ปจจุบัน - Manager, CGA Arkad Investments Public Company Limited 
2554 - ปจจุบัน - Director, The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore  
 - Director, Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong 
 - Vice President & Regional Treasurer, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong 
2554 
2548 - 2554 
2544 - 2548 
2541 - 2542 

- Director, Siam City Bank Public Company Limited 
- Treasurer, The Bank of Nova Scotia Inverlat, Mexico 
- Risk Manager Latin America, The Bank of Nova Scotia, Canada 
- Trading Group Director, Corfinsura Colombia   

2539 - 2541 - Trader, Corfivalle Colombia 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

 

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
อายุ 56  ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelor of Science in Engineering, Queen’s University 
- Master of Business Administration, York University 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร Euromoney Training 
- Euromoney Asia corporate Governance program ป 2555 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2555 - ปจจุบัน - Director, CH Bailey Public Company Limited 
2552 - ปจจุบัน - Director, Logarithmics Company Limited 
2526 - ปจจุบัน - President, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia 
2552 - 2556 - Director, Tulsa Inspection Resources 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  
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นายกอบศักด์ิ ดวงดี  กรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)  
อายุ 57 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration (Finance), University of Tennessee,  
Knoxville, U.S.A. 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุน 7/2556 
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุน 19/2556 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 155/2555 
- ประกาศนียบัตร  Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 2/2554 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 73/2551 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
2554 - ปจจุบัน 
2555 - 2556 

 
- ผูชําระบัญชี  บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2551 - 2556 
2551 - 2556 
 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- Vice President and Country Head,     
 The Bank of Nova Scotia, Bangkok Representative Office 

2553 - 2554 - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 

2549 - 2553 - กรรมการ Thai-Canadian Chamber of Commerce 
2540 - 2551 - Vice President and Country Head,     

 The Bank of Nova Scotia สาขากรุงเทพฯ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  
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นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 
 
 
- ขอมูลและประวัติไดเปดเผยไวในหัวขอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ แลว - 

 

นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง  รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

อายุ 50 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration in Finance & International Business,  
York University, Toronto, Canada 

- Bachelor of Arts in Business & Economics, York University,  
Toronto, Canada 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร - Marketing Certificate, Executive Management  Program, Queen’s University  
- Honours Diploma in General Management, The Institute of Canadian Bankers 
- The Fundamentals of Coaching Excellence 
- Moody’s Risk Analysis 
- Commercial Sales Leadership Program, Scotiabank 
- International Commercial Banker Development Program, Scotiabank 
- Merchant Banking Introductory Course 
- Introduction to Investment Banking and Bond Structuring 
- Leader-Coach Program, Scotiabank 
- Strategic Selling Skills Course, Scotiabank 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2556 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2555 - ปจจุบัน - กรรมการ The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore 
2555 - 2556 - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
2554 - 2556 - กรรมการ Scotia Netherlands Holding B.V. 
2553 - 2554 - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
2547 - 2554 
 

- กรรมการ Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong 
- กรรมการ Scotia Nominees (Hong Kong) Limited, Hong Kong 

2549 - 2553 
 
2547 - 2553 

- Vice President, Corporate Development Asia / Pacific,  
The Bank of  Nova Scotia, Hong Kong 

- Vice President, Greater China, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

  

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ   กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  
     (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 
 
 
- ขอมูลและประวัติไดเปดเผยไวในหัวขอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ แลว - 



 

เอกสารแนบ 1 หนา 22 
 

ผูบริหารระดับสูง 

นางนุสรา รุนสําราญ รองกรรมการผูจัดการ ธุรกิจลูกคารายใหญ 1 

อายุ 55 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร Harvard Business School 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program (AMP 168) 
 สถาบันวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.22) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 7 (วตท.7) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- ประกาศนียบัตร DCP Refresher Course รุน 4/2550 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 19/2545 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2540 -ปจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2548 - 2551 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

 
 
นายปยะพงศ อาจมังกร รองกรรมการผูจัดการ บริหารการลงทุน 
อายุ 56  ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Public Administration (Taxation),University of Southern California, U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2549 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
2541 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
2553 - กรรมการ  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
2548 - 2552 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
2544 - 2551 - กรรมการ  บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 
2543 - 2551 - กรรมการ  บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน 
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นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล  รองกรรมการผูจัดการ กลยุทธและการเงิน 
อายุ 50 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
- วิทยาศาสตรบัณฑติ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุน 3/2552 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 24/2545 
- หลักสูตรสัมมนาความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร  

Board and Performance Evaluation   
สมาคมบริษัทเงินทุน 
- โครงการพัฒนาผูบริหารบริษัทเงินทุน รุน 9/2537  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2555 - ปจจุบัน - กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
2553 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
2553 - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
2550 - 2552 - กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

  

นายอาเจย ปราตาป มุนคาร รองกรรมการผูจัดการ ธุรกิจลกูคารายยอย 
อายุ 49 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, John M. Olin School of Business, Washington 
University, St. Louis, U.S.A. 

- Post Graduate Diploma in Financial Management,  
Symbiosis Institute of Business Management, Pune, India 

- Bachelor of Commerce (Accounting and Auditing),  
University of Pune, India 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2555 - ปจจุบัน - Senior Vice President, International Banking, The Bank of Nova Scotia 
2548 - 2555 - Vice President, Retail Banking, Asia – Pacific Region,  

The Bank of Nova Scotia 
สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 
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นายเองฮัก นนทิการ รองกรรมการผูจัดการ บริหารเงินและตลาดทุน 

อายุ 57 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2538 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 
2549 - 2554 - รองกรรมการผูจัดการใหญ  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

 

นางเพ็ญจันทร วีระวุฒิ ผูอํานวยการอาวุโส บัญชี 
อายุ 60 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร ไมมี 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2548 - 2554 - ผูจัดการฝายการบัญชี  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  

หมายเหตุ :   เกษียณอายุ  วันที่ 1 มกราคม 2557 
 

นางภิตติมาศ สงวนสุข ผูอํานวยการอาวุโส บัญชี 

อายุ 49 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร หลักสูตร IFRS Toronto แคนาดา 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2551 -2556 - Vice President ธนาคารซิต้ีแบงก 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน  
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นางธีรนุช ขุมทรัพย ผูอํานวยการอาวุโส การเงิน 

อายุ 40 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Smeal College of Business,   
Pennsylvania State University, University Park, U.S.A.  

- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรมหลักสตูรกรรมการและผูบรหิาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 10/2547  
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
2553 - 2555 - ผูจัดการบริหารและวัดผล กลุมลูกคาบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2553 - Vice President, Consumer Finance Business, Citi Thailand  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง 
กรรมการและผูบรหิาร 

ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในธนาคาร ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 2 หนา 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบรษิัทยอย 
 
 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบรษิัทยอย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทยอยที่มีนัยสําคัญที่มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด มี 1 
บริษัท คือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
รายนามกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

1. นายบันเทิง ตันติวิท XXX 
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน XX/// 
3. นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ X 
4. นายณรงค จิวังกูร X 
5. นายสถาพร ชินะจิตร X 
6. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน X 
7. นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ X 
8. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด X 
9. นายกอบศักด์ิ ดวงดี X 
10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X// 
11. นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง X//B 
12. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ X/A 

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ 
/// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 
A ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ B รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏบัิติงานของบริษัท 
(compliance) 

 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 3 หนา 2 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ 

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ไดมอบหมายให  
นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนบริษัทใน
กลุมธนชาต ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานดานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เน่ืองจากเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับ
บริษัทฯ และธุรกิจในกลุมมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในกิจกรรมและการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปนอยางดี จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ทั้งน้ี ในการพิจารณาแตงต้ัง ประเมินผล ถอดถอน 
โยกยาย เลิกจาง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท  

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) การศึกษา 
- Master of Science (M.S.), (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูตรวจสอบบัญชี (CPA)        

(2) ประสบการณการทํางาน 

2554 - ปจจุบัน    - ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)   

2554 - 2554       - FSVP, ผูจัดการบริหารงานอํานวยกลาง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2550 - 2554       - FSVP, ผูจัดการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2548 - 2550       - Citigroup Business Head & Quality Director ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ ประเทศไทย    

2547 - 2548       - SVP, ผูจัดการสายงานตรวจสอบลูกคารายยอย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)        

2545 - 2547      - Business Analytics Unit Head ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ ประเทศไทย    

2539 – 2545       - Compliance & Control Head ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ ประเทศไทย     

(3) การฝกอบรมที่เก่ียวของ 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2556      - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 171 

2556      - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 6 

PacRim Group 

2556       - 2013 LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results  
                                          Program รุน 1 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 3 หนา 3 

The Institute of Internal Auditors of Thailand 

2556        - Audit Change from Internal Auditor to Consultant 

2555        - Audit Committee Effectiveness Seminar 

2555       - 2012  Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference 

Thai Listed Companies Association 

2555       - 2012 TLCA Annual Risk Management Conference  
Berkeley-Nanyang, Singapore-USA                       

2553        - 2010 Berkeley-Nanyang  Advanced Management Program  

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย                       

2553       - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุน 10 

The Institute of Internal Auditors 

2551       - 2008 Internal Audit International Conference 

The Asia Business Forum 

2550       - Detecting &Preventing Corporate Fraud 

2550       - Strategic Change Management 

 

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

              บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ไดมอบหมายให นายศักดา 
จันทราสุริยารัตน ผูอํานวยการ ฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมธนชาต ทําหนาที่หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) เพ่ือทํา
หนาท่ีกํากับควบคุมดูแลงานใหปฏิบัติตามเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ี 
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 (1)     การศึกษา 

- ระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 (2)    ประสบการณการทํางาน 

2550 - ปจจุบัน  - ผูอํานวยการ ฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
2548 - 2549 - ผูชวยกรรรมการผูจัดการ บมจ.หลักทรัพยเอ็มเอฟซี       
2536 – 2547 - ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

                                          (กลต.)  

2530 - 2536 - ผูชวยผูตรวจการ  ธนาคารแหงประเทศไทย        



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 3 หนา 4 

2526 - 2529 - ผูตรวจสอบผูชวย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย      

 (3)   การฝกอบรมที่เก่ียวของ 

สมาคมธนาคารไทย 

2556   - ความรูเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหแกผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงาน 
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

2555 - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

2556   - ความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. ปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. การสนับสนุนทาง   การเงิน
แกการกอการราย 

2553    - การรายงานธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามฉบับใหม (KYC)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2555    - First 100  Companies : Collective Power in Anti-Corruption  

2555    - The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

2555    - แนวทางกํากับดูแลเงินกองทุนและสภาพคลองตามหลักเกณฑ Basel III  

2553    - แนวทางการตรวจสอบและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

2550    - ทิศทาง IT ที่เก่ียวของกับสถาบันการเงิน ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานธุรกิจการ 
                           ธนาคารพาณิชย  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2554     - อํานาจในการพิจารณาสินเช่ืออนุมัติ  

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติมีหนาที่ความรับผิดชอบในการเปนศูนยกลางกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ เชน ธนาคารแหง
ประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนตน  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
(Compliance Policy) โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ฝายงานหรือ
หนวยงาน และพนักงานตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานใหตระหนักวา พนักงานทุกคนมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษา และทําความเขาใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของในงานท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติใหถูกตองครบถวน เปนไปตามกฏเกณฑอยางเครงครัด 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 4 หนา 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 
 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 4 หนา 2 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

- ไมมี - 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 5 หนา 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ 
 
 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556  

เอกสารแนบ 5 หนา 2 

อ่ืนๆ 

- ไมมี - 
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