
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 

สารบัญ 
 

สวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ สวนท่ี 1  หนาท่ี 1 
 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 หนาที่ 1-1
 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 หนาที่ 2-1 
 3.  ปจจัยความเสี่ยง สวนที่ 1 หนาที่ 3-1
 4.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 หนาที่ 4-1 
 5.  ขอพิพาททางกฎหมาย สวนที่ 1 หนาที่ 5-1
 6.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น สวนที่ 1 หนาที่ 6-1 
  

สวนท่ี 2 การจัดการและกํากับดูแลกิจการ สวนท่ี 2  หนาท่ี 1 
 7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน สวนที่ 2 หนาที่   7-1
 8.  โครงสรางการจัดการ สวนที่ 2 หนาที่   8-1 
 9.  การกํากับดูแลกิจการ สวนที่ 2 หนาที่   9-1
 10.  ความรับผิดชอบตอสังคม สวนที่ 2 หนาที่ 10-1 
 11.  การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง สวนที่ 2 หนาที่ 11-1
 12.  รายการระหวางกัน สวนที่ 2 หนาที่ 12-1 

  
สวนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน สวนท่ี 3  หนาท่ี 1 

 13.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สวนที่ 3 หนาที่ 13-1
 14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนที่ 3 หนาที่ 14-1 

การรับรองความถูกตองของขอมูล   
 
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารของบริษัทผูมีอํานาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย  

เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
  ของบริษัท (compliance)  
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ธุรกรรม
แหงเดีย
กระทรว
บริษัทแ
(มหาชน

การจัดต้ั

จ
ขึ้น เพ่ือ
(Consol
ของสถ
อนุญาต
กลุมธน
ปรับโค
กลุมธน

ธนาคาร

ธ
ธนชาตแ
เพ่ือเขาเ
เปนผูถือ
ซื้อหุนธ
ในธนาค
โกเทียแ
ผูบริหาร
มากโดย
หุนธนา

การเขาซื

ด
ระบบเท
ธนาคาร

รัพยออกจากบ
ษัทฯ ไดเปล่ียน

นินการตามนโย

ในป 2548 
ะกอบธุรกิจขอ
มเงินฝากและ
ยวในกลุมธนช
วงการคลังในระ
แมของกลุมธน
น)” 

ต้ังกลุมธุรกิจทา

จากที่สถาบันก
อเพ่ิมความยืดห
lidated Superv
าบันการเงิน ซึ่
ตการจัดต้ังกลุม
ชาตที่ประกอบ
รงสรางการถือ
ชาตแทนบริษทั

รแหงโนวาสโกเ

ธนาคารแหงโน
และบริษัทที่ปร
เปนผูถือหุนดํา
อหุนในธนาคาร
ธนาคารธนชาต
คารธนชาต ณ 
แบงกไดมีสวนร
รในธนาคารธน
ยตอมาสโกเทีย
คารธนชาตแทน

ซื้อหุนธนาคารน

ดวยกลุมธนชาต
ทคโนโลยีสารส
รธนชาตจึงไดเข

สวนที่ 

บริษัทฯ ไปดําเ
นช่ือเปน “บริษัท

ยบายสถาบันกา

บริษัทฯ ไดรับ
งกลุมธนชาต ต
สินเช่ือไปยังธ
ชาตที่ดําเนินธุร
ะหวางป 2549 
ชาต (Holding 

างการเงินธนชา

ารเงินมีลักษณะ
หยุนและตอบส
vision) เพ่ือเปน
ซึ่งบริษัทฯ ไดยื่
มธุรกิจทางการเ
บธุรกิจทางการเ
อหุนบริษัทในก
ทฯ 

ทียเขารวมเปน

นวาสโกเทีย (“
ระกอบธุรกิจท
เนินธุรกิจในธน
รธนชาตคิดเปน
จากบริษัทฯ เพิ
ขณะนั้นคิดเปน
รวมในการสนับ
นชาต เพ่ือเสริม
แบงกไดเปล่ียน
น เมื่อวันที่ 2 พ

นครหลวงไทย 

ต ไดเล็งเห็นคว
สนเทศ ชองทา
ขาประมูลซื้อหุ

 1 นโยบายและ

นินธุรกิจในน
ทเงินทุนธนชาติ

ารเงิน 1 รูปแบบ

บอนุมัติจากกร
ตามนโยบายสถ
ธนาคารธนชาต
รกิจสถาบันกา
ซึ่งสงผลใหบริ
 Company) 

าต ตามเกณฑกา

ะการดําเนินธุร
นองความตอง
นการพัฒนาการ
ยื่นคําขอจัดต้ังก
เงินตามหลักเก
งินและเปนผูถื
กลุม โดยใหธน

นพันธมิตรทางธุ

“สโกเทียแบงก
างการเงินกับที
นาคารธนชาตภ
นรอยละ 24.98 
พ่ิมเติม จนเปนผู
นรอยละ 50.92
บสนุนการดําเนิ
มสรางศักยภาพ
นให Scotia Net
พฤศจิกายน 255

 เพ่ือรับโอนกิจ

วามลงตัวของก
างจําหนายและ
นธนาคารนคร

ะภาพรวมการป

าม “บริษัทหลั
ติ จํากัด (มหาชน

บ (One Presen

ระทรวงการคลั
ถาบันการเงิน 
ตซึ่งเปนบริษัท
ารเงิน โดยบริษ
ริษัทฯ เปล่ียนส

พรอมทั้งได

ารกํากับแบบรว

กิจที่หลากหลา
การของลูกคา 
รกํากับดูแลสถา
กลุมธุรกิจทางก
กณฑการกํากับแ
อหุนบริษัทใน
นาคารธนชาตเป

ธุรกิจกับกลุมธน

ก”) ไดเล็งเห็น
ทีมบริหารมืออา
ภายใตความเห็น
 ของจํานวนหุ
ผูถือหุนในธนา
2 ของจํานวนหุ
ินกิจการและกา

พในการดําเนินธ
therlands Hold

54 

การท้ังหมดขอ

การรวมกิจการก
ะการบริการแล
หลวงไทยจากก

ประกอบธุรกิจ ห

ลักทรัพย ธนช
น)” 

nce) 

ลังโดยผานทาง
1 รูปแบบขอ
ทในกลุมสงผล
ษัทฯ ไดคืนใบ
ถานะจากบริษัท
จดทะเบียนเป

วมกลุม (Conso

าย ในรูปแบบเค
 ธปท.ไดประก
าบันการเงินให
การเงิน เมื่อวัน
แบบรวมกลุม 
กลุม ซึ่งตอมาใ
ปนผูถือหุนในบ

นชาต 

ศักยภาพในกา
าชีพของกลุมธ
นชอบจาก ธปท
หุนที่จําหนายได
คารธนชาตคิด
นที่จําหนายได
ารสงผูแทนที่มี
ธุรกิจและการแ

ding B.V. (บริษั

งธนาคารนครห

กับธนาคารนคร
ะการผสมผสา
กองทุนเพ่ือการ

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร

หนา 1-3 

าต จํากัด” ตาม

ง ธปท.ใหดําเนิ
งกระทรวงการ
ลใหธนาคารธ
บอนุญาตประก
ทเงินทุนเปนบริ
ลี่ยนช่ือเปน“บ

olidated Super

ครือขายหรือกลุ
าศหลักเกณฑก
สอดคลองกับลั
นที่ 21 ธันวา
มีบริษัทฯ เปน
ในป 2550 กลุม
บริษัทที่ประกอ

ารเติบโตและก
นชาต จึงไดจัด
ท.โดยในป 255
ดแลวทั้งหมด แ
เปนรอยละ 49.
ดแลวทั้งหมด ซึ
ประสบการณใ
แขงขันใหกับธน
ษัทในกลุมของส

หลวงไทยมายัง

รหลวงไทยทั้งใ
นที่ลงตัวของสิ
รฟนฟูและพัฒน

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

มนโยบายของ

นินการปรับโค
รคลังโดยไดทํา
ธนชาตเปนเพีย
กอบธุรกิจเงินท
ริษัทมหาชนจํา
บริษัท ทุนธนช

rvision) 

ลุมธุรกิจทางกา
การกํากับแบบ
ลักษณะการดําเ
าคม 2549โดย ธ
บริษัทแมของบ

มธนชาตไดประ
อบธุรกิจทางก

การแขงขันของ
ดทําขอตกลงกับ
50 สโกเทียแบ
และตอมาในป 2
.00 และบริษัท
ซึ่งตลอดเวลาที่
ในดานตางๆ มา
นาคารธนชาตเ
สโกเทียแบงก) 

งธนาคารธนชา

ในดานทรัพยา
สินทรัพย ในต
นาระบบสถาบั

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

งทางการ  

ครงสราง 
าการโอน
ยงบริษัท 
ทุนใหแก
ากัดที่เปน
าต จํากัด 

รเงินมาก
รวมกลุม 
นินธุรกิจ
ธปท. ได
บริษัทใน
ะกาศแผน
ารเงินใน

งธนาคาร 
บบริษัทฯ 
งกไดเขา
2552 ได
ทฯ ถือหุน
ผานมาส
ารวมเปน
เปนอยาง
 เปนผูถือ

ต 

กรบุคคล 
นป 2553 
นการเงิน 



(“กองทุ
โดยธน
(รอยละ
หุนทั้งห
คิดเปนร
ประกาศ
13 ธันว

ต
นครหล
เมื่อวันที
เพ่ือเปน
ธนาคาร
วันที่ 1 
กําหนด
รายยอย
เลิกบรษิั
เปนผูถือ

เหตุการ

•

•

•

ทุนฟนฟูฯ”) ใน
าคารธนชาตไ
ะ100) ซึ่งตอมาธ
หมดของธนาคา
รอยละ 99.95 
ศใหหุนธนาคาร
าคม 2553 

ตอมาธนาคารธ
ลวงไทยใหแกธ
ที่ 10 มีนาคม
นการเสริมสรา
รนครหลวงไทย
ตุลาคม 2554 แ
 ทั้งน้ีในชวงปล
ทุกราย เพ่ือเปด
ษัท โดยมีผูถือหุ
อหุนธนาคารนค

ณสําคัญในป 2

• วันที่ 3 เมษา
บริษัทฯ ในอั
จายเงินปนผล
จายทั้งสิ้นหุน
การเงินเฉพา

• บริษัทฯ กับ
ประกันชีวิตน
หุนในประกัน
จากที่ประชุม
กับ เอ็มบีเค ไ
เมื่ อ วันที่  2
ประกันชีวิต
ถือหุนประกั
แลวทั้งหมดข

• วันที่ 19 มิถุ
ประเภทที่ 2 
กอนกําหน

สวนที ่

นจํานวนที่กองท
ดรับอนุญาตจ
ธนาคารธนชาต
ารนครหลวงไท
ของจํานวนหุ

รนครหลวงไทย

ธนชาตและธน
ธนาคารธนชาต
ม 2554 อันเป
งความม่ันคงแ
ยไดทําการโอน
และทําการเลิก
ลายเดือนพฤศจิ
ดโอกาสใหผูถอื
หุนจํานวนหน่ึงไ
ครหลวงไทยรว

2557 

ยน 2557ที่ประ
อัตราหุนละ 1.0
ลระหวางกาลใ
นละ 1.60 บาท 
ะกิจการ โดยบ

 บริษัท เอ็ม บี
นครหลวงไทย 
นชีวิตนครหลว
มสามัญผูถือหุน
ไดทําการชําระ
 มิถุนายน  2
นครหลวงไทย

กันชีวิตนครหล
ของประกันชีวิต

ถุนายน 2557 ธน
 ตามเกณฑ Bas
ด  รวมทั้ งสิ้ น

 1 นโยบายและ

ทุนฟนฟูฯ ถืออ
าก ธปท.ในกา
ตไดทําการซื้อห
ทยจากผูถือหุนร
หุนที่จําหนายได
ยออกจากการเป

นาคารนครหลว
ต ซึ่ง ธปท.ได
นการดําเนินก
และยกระดับคว
นกิจการทั้งหมด
บริษัทเขาสูกระ
จิกายน 2554 ธ
อหุนธนาคารนค
ไดเสนอขายหุน
วมทั้งสิ้นคิดเปน

ะชุมสามัญผูถือ
00 บาท คิดเปน
นอัตราหุนละ 0
เปนจํานวนเงิน
ริษัทฯ ไดจายเงิ

บี เค จํากัด (มห
 จากธนาคารธน
วงไทยคิดเปนสั
นประจําป 2557
คาหุนสามัญขอ
557และเมื่ อว
ยจํานวน 1,750
วงไทยจํานวน
ตนครหลวงไท

นาคารธนชาตไ
sel III ครั้งที่ 
น  13 ,000  ล า

ะภาพรวมการป

อยูทั้งหมดคิดเป
ารถือหุนธนาค
หุนธนาคารนค
รายอื่นจนทําให
ดแลวทั้งหมด แ
ปนหลักทรัพยจ

วงไทย ไดรวม
ประกาศใหคว
ารตามแผนพัฒ
วามสามารถใน
ดใหแกธนาคาร
ะบวนการชําระ
ธนาคารธนชาต
ครหลวงไทยที่ป
นธนาคารนครห
นรอยละ 99.98 

อหุนประจําป 2
นจํานวน 1,206 

0.60 บาท เปนจ
น 1,930 ลานบา
งินปนผลในวัน

หาชน) (“เอ็มบ
นชาต ในราคาร
สัดสวนรอยละ 
7 และไดรับอน
องประกันชีวิต
วันที่  5  มกรา
0,000 หุน ใหแ
35,700,000 หุน
ย 

ไดทําการออกแ
 1/2557 ครบกํา
นบาท  อัตรา

ประกอบธุรกิจ ห

ปนรอยละ 47.5
คารนครหลวง
รหลวงไทยจาก
หธนาคารธนช
และตลาดหลัก
ดทะเบียนในต

มกันเสนอโครง
วามเห็นชอบโค
ฒนาระบบสถา
นการแขงขันข
รธนชาต พรอม
ะบัญชีต้ังแตเดือ
ตไดเปดรับซื้อห
ประสงคจะขาย
หลวงไทยใหกับ
 ของหุนที่จําหน

2557 มีมติอนุมั
 ลานบาท การจ
จํานวนเงิน 724
ท คิดเปนรอยล
ที่ 30 เมษายน 2

บีเค”) ไดตกล
รวม 900 ลานบ
51 และรอยละ 
นุญาตจาก ธปท
ตนครหลวงไทย
าคม  2558  บ
แก เอ็มบีเค ตา
น คิดเปนรอยล

และเสนอขายตร
าหนดไถถอนป
าดอกเบี้ ยคงที

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร

หนา 1-4 

58 และเปนผูช
ไทยในหุนที่จํ
กกองทุนฟนฟูฯ
าตเปนผูถือหุน
กทรัพยแหงประ
ลาดหลักทรัพย

งการโอนกิจกา
ครงการดังกลา
บันการเงินระย
องระบบสถาบั
มหยุดการประก
อนธันวาคม 255
หุนธนาคารนคร
หุนสามารถขา
บธนาคารธนชา
นายไดแลวทั้งห

ติการจายเงินป
จายเงินปนผลใ
4 ลานบาท รวม
ละ 88.53 ของกํ
2557 

งรวมกิจการโ
าท โดยบริษัทฯ
 49 ตามลําดับ ซ
ท. ใหทํารายกา
ยและรับโอนหุ
ริษัทฯได ดํ า เ
มขอตกลงรวม
ละ 51.00 ของจํ

ราสารดอยสิทธิ
ป 2567 ซึ่งผูออก
ที่ ร อยละ  6 .0

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ชนะการประมูล
จําหนายไดแลว
ฯ พรอมทําการ
นธนาคารนครห
ะเทศไทย (“ตล
ยโดยสมัครใจต้ั

ารทั้งหมดของ
าวในราชกิจจา
ยะที่ 2ที่ ธปท. 
บันการเงิน หลั
กอบธุรกิจทั้งห
54 ตามเง่ือนไข
รหลวงไทยจาก
ยหุนไดกอนที่จ
ต ทําใหธนาคา
หมด 

ปนผลใหแกผูถือ
นครั้งน้ี เมื่อรว
มเปนจํานวนเงิน
าไรสุทธิป 255

โดยซื้อหุนทั้งห
ฯ และ เอ็มบีเค 
ซึ่งบริษัทฯ ไดร
รดังกลาว ทั้งน้ี
นดังกลาวเรียบ
เ นินการโอน
มกัน เปนผลให
จํานวนหุนที่จํา

ธิเพ่ือนับเปนเงิน
กตราสารมีสิท
0  ตอป  โดยต

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ลดังกลาว 
วทั้งหมด  
รเสนอซื้อ
หลวงไทย
ลท.”) ได
ั้งแตวันที่ 

งธนาคาร 
านุเบกษา 
 ประกาศ  
ังจากน้ัน
มดต้ังแต
ขที่ ธปท. 
กผูถือหุน
จะทําการ
ารธนชาต

อหุนของ
วมกับการ
นปนผลท่ี
56 จากงบ

หมดของ 
 ตกลงถือ
รับอนุมัติ
น้ี บริษัทฯ
บรอยแลว 
ขายหุน 

หบริษัทฯ  
หนายได

นกองทุน
ธิไถถอน
ตราสาร 



•

รางวัลเกี

•

•

•

•
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การดําเนินงาน
ริการแกลูกคา

ขนาดเล็ก ธนา
ที่รวดเร็วผานชอ

ที่มีความตองก
กธนาคารธนช
ตอบสนองความ
ช่ืออุตสาหกรร
ดดานหลักประก
ประชาสัมพันธแ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ริมสภาพคลองห

นาผลิตภัณฑแล
บตางๆ เชน เงิน
uarantee) เพ่ือคํ

Project Finance
ชวยใหลูกคามีต
Debt and Capita
ชวยบริหารควา
อกเบี้ย หรือปอง
จากน้ี ธนาคารธ
เสนอผลิตภัณฑ

ing)สําหรับลูก
ยโดยจะพิจารณ
มเติมสําหรับลูก
e) สําหรับลูก
ใหกับหนวยงา
าในการบริหา

าคารธนชาตมีผ
องทางสาขาของ

การวงเงินสูงสุ
ชาตเปนพิเศษ ซึ่
มตองการเงินล
รมขนาดยอม (
กัน ทําใหมีโอก
และจัดโครงการ
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หมุนเวียน

ละบริการ 
นใหกูที่มี
ค้ําประกัน
e) เงินให
นทุนทาง

al Market) 
มเสี่ยงแก
งกันความ
ธนชาตยัง
ฑดานการ

กคาธุรกิจ 
ณาใหตาม
คา วงเงิน
กคาธุรกิจ  
านบริษัท  
รเงินสด  

ผลิตภัณฑ
งธนาคาร 

ดไมเกิน  
งปจจุบัน
งทุนหรือ

(“บสย.”) 
กาสเขาถึง
รสงเสริม



  
มุงเนนก
ดานการ

  

  

  
เปนเงิน
การเงิน
ทางการ

  

  
กับธนา
การอนุม
การพัฒน
เปนกลุม
ใชแลวที
ธนาคาร
และธุรกิ
และมีคว
พ้ืนที่ได

  

  

  
(Import 
สินคาต
(Packing
เอกสารส
Stand-by

  

  
สงเสริม
และการ
ขนาดให
สงออก 

 สําหรับก
การพัฒนาความ
รคาตางประเทศ

2.2 สินเชื่อเพ

 ลักษณะ

 บริการสิ
ทุนหมุนเวียนแ
 รวมถึงเสนอบ
เงิน (Financial 

 การตลา

 มุงเนนก
คารธนชาตเสม
มัติสินเช่ือภายใ
นาผลิตภัณฑแล
มลูกคาที่ธนาคา
ที่ธนาคารธนช
รธนชาตติดตอผ
กิจการใหเชาทา
วามมั่นคงทางก
ดทั่วประเทศ 

2.3 สินเชื่อเพ

 ลักษณะ

 เปนการ
 L/C Issuance) แ
ามเอกสารเรียก
g Credit) การรั
สงออก (Export
y L/C) การบริก

 การตลา

 การบริก
มใหลูกคามาใช
รสงเสริมการทํ
หญ ธุรกิจขนา
 เพ่ือเปนเงินทนุ

กลุมลูกคาธุรกิจ
มสัมพันธอันดีกั
ศ บริการบริหาร

พ่ือผูประกอบก

ะผลิตภัณฑหรือ

สินเช่ือเพ่ือผูปร
และเสริมสภาพ
บริการทางการ
Lease) เปนตน 

ดและการแขงขั

การใหบริการด
มอมา โดยธนา
ใตเกณฑการคว
ละกระบวนการ
ารธนชาตติดตอ
าตติดตอผานช
ผานชองทางบริษ
างการเงิน (Finan
การเงินสูง โดย

พ่ือการคาตางป

ะผลิตภัณฑหรือ

รใหบริการครบ
และการใหสินเ
กเก็บ D/P, D
รับซื้อและซื้อล
rt Bill for Colle
การเงินโอนไปต

ดและการแขงขั

การที่ถูกตองแม
ชบริการดานธุรก
าธุรกรรมของล
ดกลางและขน
นหมุนเวียนเสรมิ

สวนที่ 1 ลักษณ

จขนาดใหญ แล
กับลูกคา และนํา
จัดการดานการ

การวิสาหกิจขนา

บริการ 

ะกอบการเก่ียว
พคลองในกิจกา
เงินดานอื่นๆ เ
 

ขัน 

านสินเช่ือกับก
าคารธนชาตใช
บคุมความเสี่ยง
รที่สอดคลองกับ
อผานชองทางบ
ชองทางธุรกิจสิ
ษัทผูใหบริการป
ncial Lease) ธน
ยพัฒนาระบบส

ประเทศ 

บริการ 

บวงจรในดานก
เช่ือเพ่ือการนําเข

D/A ใหแกผูข
ดเอกสารสงออ

ection) การออก
ตางประเทศและ

ขัน 

มนยําสะดวกร
กรรมการคาตา
ลูกคาในภาพรว
าดยอม ธนาคา
มสภาพคลองให

ณะการประกอบ

ละกลุมลูกคาธุร
าเสนอผลิตภัณ
เงิน ตามความต

าดกลางและขน

วกับรถยนตที่มีค
าร และวงเงินกู
เชน สินเช่ือเชา

กลุมผูประกอบก
ชฐานขอมูลที่มี
งที่เหมาะสม (C
บรูปแบบและช
ริษัทผูผลิตรถย

สินเช่ือเชาซื้อรถ
ประมูลรถยนต 
นาคารธนชาตมุ
สารสนเทศเพ่ือ

การคาตางประเ
ขาแบบทรัสตรี
ายในตางประเ
อก (Export Bil
กหนังสือค้ําประ
ะการบริการรับเ

วดเร็วอัตราดอ
างประเทศ โดย
วม ธนาคารธน
ารธนชาตไดสน
หแกลูกคา รวมท
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กิจขนาดกลางแ
ฑทางการเงินที่
ตองการของลูกค

นาดยอมเก่ียวกับ

ความตองการวง
ระยะยาวเพื่อใช
าซื้อเพ่ือใชในธ

การที่เปนพันธมิ
มีอยูพัฒนาเครื่
Credit Scoring)
ชองทางความสัม
ยนต กลุมลูกคาร
ถยนต หรือกลุม
 เปนตน ในสวน
มุงเนนการใหบริ
เพ่ิมประสิทธิภ

เทศเชนการเปด
ซีท (Trust Rece
ทศ การใหสินเ
ll Purchased/D
ะกันในประเทศ
เงินโอนจากตาง

อกเบี้ยและคาธ
ธนาคารธนชาต

นชาตมีเปาหมาย
นับสนุนวงเงิน
ทั้งใหคําแนะนํา

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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และขนาดยอมนั
ที่ครบวงจร ทั้งผ
คาแตละราย 

บรถยนต 

งเงินกู ประเภท
ชในการขยายธุ
ธุรกิจ (Fleet) 

มิตรอันดีในธุรกิ
องมือสําหรับพิ
) นอกจากน้ี ธ
มพันธกับกลุมลู
รถยนตใหม แล
มลูกคาผูประกอ
นของธุรกิจสิน
ริการบนฐานกล
ภาพของชองทา

ดเลตเตอรออฟ
eipt) การเปนตัว
เช่ือเพ่ือการสงอ
iscounted) การ
ศและตางประเท
งประเทศ 

รรมเนียมถือเป
ตคํานึงถึงการต
ยในการขยายฐ
สินเช่ือเพ่ือการ
าเก่ียวกับเอกสา

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

น้ัน ธนาคารธน
ผลิตภัณฑสินเช่ื

ทวงเงินกูระยะสั้
ธุรกิจ หรือลดต

และการใหสั

กิจสินเช่ือเชาซื้
พิจารณาและก
ธนาคารธนชาตย
ลูกคาแตละกลุม
ละผูประกอบกา
อบการรถยนต
เช่ือเชาซื้อประเ
ลุมลูกคาเดิมที่มี
างการขายใหคร

ฟเครดิตเพ่ือนําเ
วแทนในการชํา
ออกแบบแพคกิ
รบริการเรียกเก็บ
ทศ (Letter of G

ปนตัวแปรสําคั
ตอบสนองความ
ฐานลูกคาทั้งที่เ
รนําเขา สินเช่ือ
ารการคาตางปร
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ชาตยังคง
ชือ บริการ

สั้น เพ่ือใช
นทุนทาง
สัญญาเชา 

ซื้อรถยนต
ลั่นกรอง 
ยังมุงเนน 
ม ไมวาจะ
ารรถยนต
ใชแลวที่
เภท Fleet 
มีศักยภาพ
รอบคลุม

เขาสินคา 
าระเงินคา
ก้ิงเครดิต 
บเงินตาม

Guarantee, 

ัญในการ
มตองการ
ปนธุรกิจ
อเพ่ือการ
ะเทศจาก



ผูเช่ียวช
ความตอ
บริการลู

  

  

  
ซื้อรถยน
ตอบสน
และมีระ
ความสา
ธนาคาร

  

  
กลุม OE
ครัวเรือน
คงความ
End-to-E
นโยบาย
ติดตามก
หน้ี นอก
ผูแทนจํ
สงเสริม
และสงเส

  

  

  
ภายใตช่ื

  

  
ทุกควา
Retail 
กลุมเปา
ธนาคาร
ผลิตภัณ

าญ อีกทั้งธนาค
องการของลูกค
ลูกคาไดอยางรว

2.4 สินเชื่อเช

 ลักษณะ

 ธนาคาร
นตใชแลว และ
นองความตอง
ะยะเวลาการผอ
ามารถในการผอ
รธนชาต 

 การตลา

 จากสภา
EM Captive 
นสงผลโดยตรง
มสามารถในกา
End ซึ่งครอบค
ยและกระบวน
การชําระหน้ี เพื
กจากน้ี ธนาคา
าหนายรถยนต
มการขายในระดั
สริมภาพลักษณ

2.5 สินเชื่อบ

 ลักษณะ

 ไดแก บ
ช่ือผลิตภัณฑสิน

 การตลา

 ธนาคาร
มตองการของ

Banking 
าหมาย ไดแก ลู
รธนชาตจัดใหมี
ณฑตามเปาหมาย

คารธนชาตไดพั
คามากยิ่งขึ้น โด
วดเร็ว เพ่ือใหลกู

ชาซื้อรถยนต 

ะผลิตภัณฑหรือ

รธนชาตใหบริก
สินเช่ือ Sale an
งการของผูบริ
อนชําระนานกว
อนชําระโดยมีจ

ดและการแขงขั

าวะการขายรถย
Finance ไดมีบ
งตอคุณภาพหน้ี
ารแขงขันและด
ลุมการพัฒนาร
การควบคุมคว
พ่ือปรับการดําเน
ารธนชาตยังคง
และงานบริการ
ดับบริษัทผูผลิต
ณความเปนผูนํา

บุคคลท่ีมีหลักป

ะผลิตภัณฑหรือ

บริการสินเชื่อเพื
นเช่ือธนชาตบาน

ดและการแขงขั

รธนชาตมุงเนน
งลูกคา รวมถึง
เปนหนวยงาน
กคาที่ตองการซื
มีชองทางการใ
ยที่กําหนดในแผ

สวนที่ 1 ลักษณ

ฒนาผลิตภัณฑ
ดยใชประโยชน
กคามีความพึงพ

บริการ 

การสินเช่ือเชาซื
nd Lease Back
ริโภคที่ตองกา
าสินเช่ือบุคคลท
จุดขายคือการอํ

ขัน 

นตในประเทศที
บทบาทในการแ
น้ี สถาบันการเงิน
ดําเนินธุรกิจเชา
ระบบและขั้นตอ
วามเสี่ยง การพิ
นินธุรกิจการให
มุงเนนการใหบ
รทางสาขา ธนา
รถยนตอีกดวย 
ดานเชาซื้อรถย

ประกัน 

บริการ 

พ่ือท่ีอยูอาศัยภา
นแลกเงิน (Cash

ขัน 

นความสะดวกร
งมีการสงเสริม
ที่รับผิดชอบใ
ซื้อบาน และลูก
หบริการ โดยเจ
ผนธุรกิจ และทํ

ณะการประกอบ

และบริการดาน
นจากเครือขาย
พอใจในผลิตภัณ

ซื้อรถยนตใน 3
k ภายใตช่ือผลิ
ารเงินสด ดวย
ทั่วไป ผูบริโภค
อํานวยความสะ

ที่หดตัวลงกวาร
แขงขันการตลา
นผูใหบริการธุร
าซื้อในป 2557
อนการทํางาน ตั
จารณาเครดิต 
หบริการและกา
บริการท่ีครอบ
าคารธนชาตยัง
 โดยมีวัตถุประ
นต 

ายใตช่ือผลิตภัณ
h Your Home) 

รวดเร็วในการใ
มการตลาดตาม
นการพัฒนาผลิ
กคาที่ตองการสิน
จาหนาที่ทีมขา
ทําการประชาสัม
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นการคาตางประ
พันธมิตรทางธุ
ณฑและบริการจ

3 รูปแบบ ไดแก
ิตภัณฑ “สินเชื
ยวงเงินอนุมั ติ
คจึงสามารถเลือ
ดวกลูกคาผานช

รอยละ 35 รวมถึ
าดมากขึ้น ในข
รกิจเชาซื้อจึงตอ

7 ธนาคารธน
ต้ังแตการขาย ก
ฯลฯ จนถึงงาน
ารขาย การควบ
คลุมพ้ืนที่ทั่วป
มีนโยบายสงเส
ะสงคเพ่ือเพ่ิมสว

ณฑธนชาต Hom
 และสินเช่ือโฮม

ใหบริการและน
มสถานการณแ
ลิตภัณฑ เง่ือน
นเช่ืออเนกประ
ยลูกคาผูบริโภ
มพันธผลิตภัณฑ

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ะเทศใหมีความ
ธุรกิจที่มีครอบ
จากธนาคารธนช

ก สินเช่ือเชาซื้อ
ช่ือธนชาตรถแล
ติที่สูงกวาสินเ
อกระยะเวลาแล
ชองทางสาขาที่

ถึงภาวะการแขง
ณะที่ภาวะเศรษ
องมีการปรับกล
นชาตจึงเริ่มโคร
ารพัฒนาผลิตภั
นบริการหลังกา
บคุมตนทุนการด
ประเทศผานการ
สริมความสัมพัน
วนแบงทางการ

me Loan บริก
มพลัส (Home P

นําเสนอบริการ
และภาวะการแ
ไข ตลอดจนอั
สงค โดยใชบา
ค และเครือขาย
ฑใหมๆ ผานเครื

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

หลากหลายและ
คลุมอยูในทุกท
ชาต 

อรถยนตใหม สิ
ลกเงิน” ซึ่งเปน
เช่ือเงินสดสว
ละคางวดที่สอด
ที่มีอยูกวา 600 ส

งขันในตลาด ซึ่
ษฐกิจและระดับ
ลยุทธการดําเนิน
รงการ Hire 
ภัณฑเชาซื้อ กลย
ารขายและกระ
ดําเนินงาน และ
รสรางความสัม
ันธและเขารวม
ตลาดดานเชาซื้

การสินเชื่ออเนก
Plus) 

รที่ครบวงจร ค
แขงขัน โดยมี
ัตราดอกเบี้ย โ
านเปนหลักประ
ยสาขาดูแลการ
รอืขายสาขา 
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ะตรงตาม
ทวีป เพ่ือ

สินเช่ือเชา
นสินเช่ือที่
วนบุคคล 
คลองกับ
สาขาของ

งปจจุบัน
บของหน้ี
นงานเพ่ือ
Purchase  
ยุทธราคา 
บวนการ
ะคุณภาพ
มพันธกับ
มกิจกรรม
ซื้อรถยนต

กประสงค 

รอบคลุม 
มีสายงาน  
โดยลูกคา
ะกัน ทั้งน้ี 
รจําหนาย



  

  

  
และระบ
ตามเง่ือน

  
เงินกอน
ดวยวงเงิ

  
ธนชาตที

  
ของบริษ

  
คาใชจา

  
ผูรับบําน

  
สินเช่ือบ
จากตู A
ที่ตองกา

  
หลักทรั
วัตถุประ

  
เงินสดไ
แบงตาม

  
หลักในก

  
รูปแบบ
(Cash B

2.6 สินเชื่อบ

 ลักษณะ

 การใหบ
บุวัตถุประสงค 
นไขสินเช่ือที่กํา

 1) สิน
น โดยลูกคาสาม
งินสูงสุดไมเกิน

 2) สิน
ที่มีประวัติการผ

 3) สิน
ษัทที่เขารวมโค

 4) สิน
ยในการศึกษาต

 5) สิน
นาญรายเดือนผ

 6) บัต
บุคคล ภายใตช่ือ

ATM ไดทั่วโ
ารใชเงินเปนระ

 7) สิน
ัพยค้ําประกัน ธ
ะสงคในการลงท

 8) บตั
ได ธนาคารธนช
มคุณสมบัติของ

  - 
การรับสวนลดใ

  - 
บของความหรูห
Back) สําหรับทกุ

บุคคลท่ีไมมีหลั

ะผลิตภัณฑหรือ

บริการดานสินเ
 เพ่ือเขาถึงและ
าหนด ภายใตช่ือ

นเชื่อสวนบุคคล
มารถผอนชําระ
น 1 ลานบาท 

นเชื่อสารพัดนึก
ผอนชําระดี โดย

นเชื่อสําหรับพนั
รงการกับธนาค

นเชื่อเพ่ือการศึก
ตามหลักสูตรระ

นเชื่อบําเหน็จคํ้
านกรมบัญชีกล

ตรสินเชื่อบุคคล
อผลิตภัณฑ “F
โลก โดยลูกคา
ยะเวลาสั้นๆ 

นเชื่อบุคคล FLA
ธนาคารธนชาต
ทุนในธุรกิจ 

ตรเครดิตเปนวง
ชาตมีบัตรเครดิต
ลูกคาและความ

บัตรเครดิตธ
ในรูปแบบของก

บัตรเครดิตธ
หรา สะดวกสบ
กๆ ยอดการใชจ

สวนที่ 1 ลักษณ

ักประกัน 

บริการ 

ช่ือบุคคลโดยไ
ะตอบสนองควา
อผลิตภัณฑดังนี

ล (FLASH L
เปนรายเดือนเท

ก เปนสินเช่ืออเ
ยลูกคาสามารถผ

นักงานในโครงก
คารธนชาต 

กษา (Scholar L
ดับปริญญาโทแ

คํ้าประกัน เปน
ลาง 

ล (FLASH C
FLASH Card”
าสามารถที่จะเ

ASH O/D (Un
ตจะใหบริการสํ

เงินสินเช่ือในบั
ตรวมกับ VISA
มตองการของลูก

ธนชาต Driveสํ
การจายคืนเงินบ

ธนชาต MAX 
บายในฐานะผูถื
จายผานบัตร 

ณะการประกอบ

มมีหลักประกัน
ามตองการของ
น้ี 

Loan) เปนสินเ
ทาๆ กันทุกเดือน

เนกประสงควง
ผอนชําระเปนร

การพิเศษ (Wel

Loan) เปนสินเชื
และปริญญาเอก

สินเช่ืออเนกป

Card)เปนสินเช่ื
” เปนผลิตภัณฑ
ลือกจายขั้นตํ่า

nsecured FLAS
สําหรับลูกคาคน

บัตรสําหรับใชซื
A และ Master C
กคาที่ตองการใ

าหรับกลุมลูกค
บางสวน (Cash 

Platinum สํ
ือบัตร และยังไ

บธุรกิจ หนา 2-

นประเภทสินเช่ื
งลูกคาใหหลาก

ช่ืออเนกประส
นตามกําหนดร

งเงินกูเพ่ิมเติมใ
ายเดือนเทาๆ กั

lfare Loan) เป

ช่ือที่ระบุวัตถุป
ก 

ประสงคโครงก

ช่ือหมุนเวียนสว
ฑที่เนนความสะ

 รอยละ 3ไดใน

SH O/D)เปนว
นสําคัญของธน

ซื้อสินคาและบริ
Card เพ่ือใหบริก
ชบริการบัตรเค

คาทั่วไปที่ตองก
 Back) สําหรับก

าหรับลูกคาที่ต
ไดรับสวนลดใ

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ช่ืออเนกประสงค
กหลายและครอ

สงคสําหรับกลุม
ะยะเวลาระยะเว

ใหแกลูกคาเชา
กันทุกเดือนตาม

ปนสินเช่ือที่ให

ระสงคชัดเจนเพ

ารพิเศษสําหรั

วนบุคคล ซึ่งให
ดวกและรวดเร็
นแตละรอบบัญ

งเงินเบิกเกินบัญ
นาคารธนชาต เพ

ริการแทนเงินส
การบัตรเครดิตห
รดิตภายใตช่ือผ

การมีบัตรเครดิ
การเติมนํ้ามัน 

องการอภิสิทธิ์
นรูปแบบของก

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

คที่ไมระบุวัตถุ
อบคลุมทุกความ

มลูกคาทั่วไป ที
วลาผอนสูงสุด

าซื้อรถยนตของ
กําหนดระยะเว

บริการเฉพาะก

พ่ือชําระคาเลาเ

รับกลุมลูกคาข

หบริการในรูปแ
ร็วในการเบิกถอ
ญชีเหมาะสําห

ญชี (Over Draf
พ่ือนําวงเงินไป

สด หรือสามารถ
หลากหลายประ
ผลิตภัณฑดังน้ี 

ดิต โดยมีสิทธิป

ธิ์ และสิทธิประ
การจายคืนเงิน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ถุประสงค
มตองการ 

ที่ตองการ 
 60 เดือน 

งธนาคาร   
วลา 

กลุมลูกคา

เรียนหรือ

าราชการ 

แบบบัตร
อนเงินสด
รับลูกคา 

ft) ที่ไมมี
ปใชโดยมี

ถเบิกถอน
ะเภท โดย

ประโยชน

ะโยชนใน
บางสวน  



  
การผอน
ระดับ P

  

  
ทางการ
การนําเส
ที่หลากห
เนนการ
ไดอยาง
หลักสําห

  
แตละกล

  
ซึ่งลูกคา

  
ผลประโ
ลูกคาธุร
ลูกคาธุร

  

  

  
มีประสิท
โอนเงิน
รับชําระ
อินเทอร

 

 

 

  

 

 

  - 
นชําระ และสิท
Platinum 

 การตลา

 ผลิตภัณ
รแขงขันบนพ้ืน
สนอแคมเปญท
หลาย โดยใหลู
รสื่อสารที่เขา
งครบถวน ทั้งน้ี
หรับแตละผลิต

 1. สิน
ลุมไดอยางชัดเจ

 2. บัต
าสามารถเบิกเงิน

 3. บัต
โยชนจากการใ
รกิจ ไดแก บัตร
รกิจ 

กลุมท่ี 3 บริก

ลักษณะผลิตภ

รองรับการทํ
ทธิภาพมากยิ่งขึ
นรายใหญระหว
ะเงินคาสินคาหรื
รเน็ตเพ่ือตอบส

- บริการ T

- บริการ T

- ผลิตภัณ

 

บัตรเครดิตธ
ธิประโยชนใน

ดและการแขงขั

ณฑในกลุมสินเชื
นฐานความเขาใ
ทางการตลาด ชอ
กคาเลือกไดตาม
ใจไดงาย สาม
น้ี เพ่ือการเขาถึง
ภัณฑ 

นเชื่อสวนบุคค
จน โดยขึ้นอยูกั

ตรสินเชื่อหมุน
นสินเช่ือไดตาม

ตรเครดิต เนนก
ใชบัตรตรงตาม
รเครดิตธนชาต

การดานอิเล็กทร

ภัณฑหรือบริกา

ทําธุรกรรมทาง
ขึ้น ประกอบดว
างธนาคาร (BA
รอืบริการ (Bill 
นองความตองก

Thanachart iNe

Thanachart SM

ณฑบัตรเดบิตแค

สวนที่ 1 ลักษณ

ธนชาต LIVE 
อัตราดอกเบี้ยที

ขัน 

ช่ือรายยอยที่ไม
ใจในความตอง
องทางการบริก
มความเหมาะส
มารถใชไดตาม
งลูกคาในฐานะ

ล จัดใหมีผลิต
ับวัตถุประสงค

เวียน เปนวงเงิ
มความตองการจ

การใชในชีวิตป
ความตองการ น
 วีซา คอรปอเร

รอนิกส 

าร 

การเงินของลูก
วย บริการโอนเงิ
AHTNET) บริก
 Payment) บริกา
การของลูกคา ไ

et 

MS Alert 

คชแบ็ก 

ณะการประกอบ

Platinum เป
ที่ตํ่ากวาอัตราด

มมีหลักประกัน
งการของลูกคา
การและวิธีการใ
สมตามชวงอายุ 
มเง่ือนไขจริง 
ผลิตภัณฑในชี

ตภัณฑที่หลากห
ของลูกคา  

งินสํารองในกา
จากเครื่อง ATM

ประจําวันที่ลูก
นอกจากน้ี ธนา
รทเพ่ือเพ่ิมความ

กคาผานชองท
งิน (Fund Tran
การโอนเงินราย
ารบัตรเดบิตนอ
ไดแก 

บธุรกิจ หนา 2-

ปนบัตรเครดิตที
อกเบี้ยบัตรเคร

น (Unsecured L
าเปาหมายเปนส
หบริการที่เหมา
(Life Stage) แ
ไมยุงยาก และ
ชีวิตประจําวัน (

หลาย ที่สามาร

รใชจายตามวัต
M ทั่วโลก 

กคาผูถือบัตรส
าคารธนชาตได
มสะดวกในการ

างตางๆ ของธ
nsfer) บริการโอ
ยอยระหวางธน
อกจากน้ี ยังไดพั

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ที่มุงเนนกลุมผู
ดิตทั่วไป โดยจ

Lending Produ
สําคัญ ทั้งในดา
าะสมกับลูกคา 
ละวิธีการดําเนิน
ะตอบสนองคว
Everyday Nee

รถตอบสนองค

ตถุประสงคที่อ

ามารถใชไดจริ
ขยายการใหบริ
รบริหารจัดการ

นาคารธนชาต
อนเงินรายยอยอ
นาคาร (Bulk Pa
พัฒนาระบบการ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ถือบัตรรุนใหม
จะยังคงไดรับสิ

uct) ใหกําหน
านการพัฒนาผ
 ซึ่งไดจัดใหมีผ
นชีวิต (Life St
วามตองการข

eeds) กลยุทธกา

ความตองการข

อาจจะเกิดขึ้นใน

ริงไมยุงยาก แ
ริการบัตรเครดิ
รดานการเบิกจา

ต ใหมีความรวด
อัตโนมัติ (ATS
ayment System
รใหบริการผาน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

มที่สนใจ 
สิทธิพิเศษ

ดกลยุทธ
ผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑ
tyle) โดย
องลูกคา 
ารแขงขัน

ของลูกคา 

นทุกเวลา  

ละไดรับ
ตสําหรับ
ายสําหรับ

ดเร็วและ 
S) บริการ
m) บริการ
นเครือขาย



  

  
Selling 
ปลอดภั
รวดเร็ว
บริเวณใ

  
เชน สอ
หน่ึงชอ

  
ที่ลงทะเ

  
ทุกยอด
ขอมูลบั

  

  

  

  
และการ
ตางประ
เงินตราต

  

  
การใหบ
การเคล่ือ
และเปน

  

  

  
เปนผูแท
Paying A

  

การตลาดและ

สามารถนําเส
และ Up-sellin

ภัยในการโอนเงิ
ของการใหบริ
ใกลเคียงอาคารส

1. บริการอิ
บถามยอดคงเห
งทาง 

2. บริการ
เบียนไวกับธนา

3. มอบบริ
การใชจายผาน
ัตรไดอยางมีปร

กลุมท่ี 4 บริก

4.1 บริการธุ

 ลักษณะ

 ใหบริก
รซื้อขายเงินตรา
ะเทศเขา/ออก สํ
ตางประเทศ (FC

 การตลา

 ธนาคาร
บริการแกธุรกิจ
อนไหวของเงิน
นธรรม 

4.2 ธุรกิจบริ

 ลักษณะ

 ใหบริก
ทนผูถือหุนกู (B
Agent) 

  

ะการแขงขัน 

สนอไดทั้งบริษั
ng สําหรับกลุ
งิน เพ่ิมรายการ
การ และสามา
สํานักงานเพ่ือพ

อินเทอรเน็ตแบ
หลือในบัญชี โอ

แจงขอมูลการ
าคารธนชาต ไม

ิการท่ีเปนเอกลั
บัตรและความ
ระสิทธิภาพ 

การดานอ่ืนๆ 

ธุรกิจปริวรรตเงิ

ะผลิตภัณฑหรือ

ารซื้อขายธนบัต
าตางประเทศลว
สําหรับการรับแ
CD) เปนตน 

ดและการแขงขั

รธนชาตไดมีก
และนักทองเท่ีย
นตราตางประเท

ริการงานสนับส

ะผลิตภัณฑหรือ

ารเปนผูรับฝาก
Bondholder Re

สวนที่ 1 ลักษณ

ทขนาดเล็กและ
ลุมลูกคาบุคคลท
รสงเสริมการขา
ารถรับเงินไดภ
พรอมใหบริการ 

บงกก้ิงสําหรับลู
อนเงินภายในแ

รเงินผานระบบ
วาจะเปนการฝ

ลักษณพิเศษของ
ปลอดภัยสูงสุด

งินตราตางประเ

บริการ 

ตรตางประเทศ
วงหนา เพ่ือธุรก
และชําระคาสิน

ขัน 

ารขยายเครือข
ยวไปยังทั่วประ
ศในตลาดโลกเ

สนุนธุรกิจหลักท

บริการ 

กทรัพยสิน (Cu
epresentative) แ

ณะการประกอบ

ะขนาดใหญ โด
ที่ตองการความ
ายใหดึงดูดใจลู
ภายในวันเดียวก
 ธนาคารธนชาต

ลูกคาบุคคลธรร
และระหวางธนา

บ SMS แจงผล
าก ถอน โอน ต

งบัตรเดบิตแคช
ดแกผูถือบัตรด

เทศ 

ศ Travellers’ C
กรรมของลูกคา
นคาและบริการเ

ขายสาขาและสํ
ะเทศ รวมถึงกา
เปนสําคัญ ทําใ

ทรัพย 

ustodian) เปน
และเปนนายทะ

บธุรกิจ หนา 2-

ดยเนนกลยุทธใ
มสะดวกรวดเร็
ลูกคามากยิ่งขึ้น
กับวันที่สั่งโอน
ตไดเปดใหบริก

รมดาและนิติบุ
าคาร ตลอดจนช

ลการทํารายกา
ตลอด 24 ช่ัวโมง

ชแบ็ก ทั้งความค
วยเทคโนโลยีชิ

Cheques รวมถึ
าทางดานการค
เพ่ือบุคคลธรรม

านักงานแลกเป
รปรับอัตราแลก
ใหลูกคาของธน

นผูดูแลผลประโ
ะเบียนหลักทรัพ

 บริษัท ทุน
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นการขายผานช
วในการทําธุรก
น เนนการเขาถึง
น โดยมีสาขาต้ั
การดังน้ี 

คคล เพ่ืออํานว
ชําระคาสินคาแ

ารไปยังหมาย
ง 

คุมคาจากการบ
ชิพ EMV ที่ชว

ถึงการซื้อขายเงิ
าตางประเทศ แ
มดา รวมถึงการ

ปลี่ยนเงินตราต
กเปล่ียนเงินตร
นาคารธนชาตได

โยชนของกองท
พยและตัวแทนช

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ชองทางสาขาแบ
กรรม และตองก
ง ความงาย แล
ต้ังอยูในศูนยกา

วยความสะดวก
และบริการตาง

เลขโทรศัพทเ

บริการรับเงินคืน
วยปองกันการโ

งินตราตางประ
และเพื่อการโอ
รเปดบัญชีเงินฝ

ตางประเทศ คร
าตางประเทศ โ
ดราคาที่ทันตอเ

ทุน (Fund Su
ชําระเงิน (Regi

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

บบ Cross 
การความ
ะสะดวก
ารคาหรือ

กแกลูกคา 
ๆ เพ่ิมอีก

เคลื่อนที่ 

นเขาบัญชี
โจรกรรม

เทศทันที  
นเงินตรา
ฝากที่เปน

รอบคลุม 
โดยอิงกับ 
หตุการณ 

upervisor)  
strar and 



  

  
ผูรับฝาก
และการ
นายทะ
กับฐานล

ปจจัยที

  
ความไม
ไมเปล่ีย
รอยละ 
ในไตรม
การลงท
การใชจ
ภาคเอก
ในตลาด
โครงส
ไมสามา
เฉล่ียหด
รอยละ 
การนําเข

  
อยูในระ
เดินสะพ
สถาบัน
ขณะที่เงิ

  
เน่ืองจา
(Core i
ธนาคาร
เงินเฟอ
ป 2558 
ของประ

  
ดอกเบีย้

 การตลา

 เพ่ือเติมเ
กทรัพยสินและ
รลงทุนแกกองทุ
ะเบียนหลักทร
ลูกคาของธนาค

ท่ีมีผลกระทบ

 ในป 25
มสงบทางการ
ยนแปลงเมื่อเที
1.4 โดยเศรษฐ
มาสแรก การขย
ทุนภาคเอกชน
จายของภาครัฐ
กชนฟนตัวในอั
ดโลกตอเน่ือง 
ราง รวมถึงมีข
ารถผลิตสินคา
ดตัวลงรอยละ 0
 9.5 จากที่เคยข
ขาวัตถุดิบ สินค

เมื่อพิจารณา
ะดับตํ่าอยางตอ
พัดเกินดุลอยาง
นรับฝากเงิน แล
งินสํารองระหว

ภาพรวมเงิน
กราคาน้ํามันเชื
inflation) ขยา
รแหงประเทศไ
จากเดิมที่มีการ
 โดยใหอัตราเงิ
ะเทศไทยในป 2

ทั้งน้ี ในการ
ยนโยบายไวที่ร

ดและการแขงขั

เต็มธุรกิจใหสา
ผูดูแลผลประโ
ทุนตางๆ ที่มาใช
รัพยและตัวแ
คารธนชาตในกา

ตอโอกาสหรือ

557 ที่ผานมา เศ
รเมืองมาเปนร
ยบกับชวงระย
กิจในไตรมาส 
ยายตัวรอยละ 0
ฟนตัวตอเน่ือง
ฐฟนอยางเห็น
อัตราท่ีชะลอลง
 ยกตัวอยางเชน
ขอจํากัดดานเ
าเพ่ือตอบสนอง
0.2 ตอป จากที่
ขยายตัวรอยละ
คาทุน สินคาอปุ

ดานเสถียรภาพ
อเน่ือง และรา
งตอเน่ือง สําห
ละการลงทุนโด
วางประเทศตอห

เฟอป 2557 อัต
ช้ือเพลิงในประ
ายตัวสูงขึ้นรอย
ไทย (“ธปท.”) อ
รพิจารณาจากอั
งินเฟอทั่วไปเคลื
2558 อยูที่รอยล

ประชุม กนง. 
อยละ 2.00 ตอป

สวนที่ 1 ลักษณ

ขัน 

มารถใหบริการ
ยชน ธนาคารธ
ชบริการ เชน ผลิ
ทนชําระเงิน  
ารขยายการบริก

อขอจํากัดในก

ศรษฐกิจไทยขย
ระยะเวลายาว
ะเดียวกันของป
 4 ของป 2557 
0.4 ในไตรมาส
งแมจะเปนระด
ไดชัดจากรอย
ง เน่ืองจากรายไ
น ราคาขาว นํ้า
ทคโนโลยีการ
งความตองการ
เคยขยายตัวรอ
 1.4 ในป 2556
ปโภคบริโภค พ

พเศรษฐกิจอยูใ
คานํ้ามันโลกที
หรับดุลเงินทุนเ
ดยตรงในตางป
หน้ีระยะสั้นอยูใ

ตราเงินเฟอทั่วไ
ะเทศปรับลดลง
ยละ 1.59 เมื่อเที
อยางไรก็ตาม ค
อัตราเงินเฟอพ้ืน
ลื่อนไหวเฉล่ียท
ละ 1.2 ซึ่งเปนก

 ของ ธปท. เมื่อ
ป โดย 2 เสียง ใ

ณะการประกอบ

รครอบคลุมทุกค
ธนชาตใชผลิตภั
ลิตภัณฑดาน C
 ธนาคารธนช
การดังกลาว 

การประกอบธ

ยายตัวในระดับ
นานในชวง 5
ปกอน อยางไรก
 ขยายตัวรอยละ
ส 2 และรอยละ 
ดับตํ่าที่รอยละ
ยละ 0.4 ในไต
ไดภาคเกษตรที
ามันปาลมและ
รผลิต ทําใหเกิ
รของตลาดโลก
ยละ 0.1 ในป 2
6 โดยเปนการ
พลังงาน เปนตน

นเกณฑดีทั้งดา
ที่ปรับลดลงอย
เคลื่อนยายขาด
ประเทศของนัก
ในเกณฑมั่นคง

ไปเฉล่ียทั้งปอยู
งตอเน่ืองตามร
ทียบกับระยะเดี
คณะกรรมการน
นฐาน มาเปนก
ทั้งปที่รอยละ 2
การขยายตัวอยูใ

อวันที่ 28 มกร
ใหลดอัตราดอก

บธุรกิจ หนา 2-

ความตองการข
ภัณฑเสริมเพ่ือเพิ
Cash Manageme
ชาตอาศัยเครือ

ธุรกิจ 

บตํ่าที่รอยละ 0.7
5 เดือนแรก ทํ
ก็ตามเศรษฐกิจ
ะ 2.3 ปรับตัวดี
 0.6 ในไตรมาส
ะ 4.1 เพ่ิมขึ้นเล็
รมาส 3 เปนร
ที่ลดลง ซึ่งเปน
ราคายางพารา 
กิดขอจํากัดทา
กที่เปล่ียนไปได
2556 เชนเดียวก
หดตัวจากทุกโ
น 

านในประเทศแ
ยางรวดเร็วสงผ
ดดุลจากการชํา
กลงทุนไทย โด
ง 

ยูในระดับตํ่าที่ร
ราคาน้ํามันในต
ยวกันของป 25
นโยบายการเงิน
การพิจารณาอัต
2.5 ± 1.5 ทั้งน้ี ธ
ในเกณฑตํ่า 

ราคม 2558 น้ัน
กเบี้ยนโยบายล
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องลูกคา ในสว
พ่ิมความคลองต
ent เปนตน สวน
อขายธุรกิจแล

7 เน่ืองจากไดรั
าใหเศรษฐกิจ
จไทยในชวงครึ่
ขึ้นอยางชัดเจน
ส 3 โดยในไตร
ล็กนอยจากรอ
อยละ 5.5 ในไ
ผลจากราคาสิน
 ภาคการสงออ
างดานการแขง
ดมากนัก ทําให
กับการนําเขาใน
โครงสรางของ

และดานตางปร
ผลใหอัตราเงิน
าระคืนเงินกูตา
ดยภาพรวมดุลก

รอยละ 1.9 ขยา
ตลาดโลก ขณะ
556ซึ่งยังถือวาอ
น (“กนง.”) ใน 
ราเงินเฟอแบบ
ธปท. คาดการณ

น กนง. มีมติ 5 
ง รอยละ 0.25 

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

วนของการใหบ ิ
ตัวในการบริหา
นบริการผูแทนผ
ละความสัมพั

รับผลกระทบจ
ไทยในชวงค ึ
รึ่งปหลังกลับมา
นจากท่ีหดตัวรอ
รมาสสุดทายขอ
ยละ 3.9 ในไต
ไตรมาส 4 กา
นคาเกษตรมีรา
อกที่เผชิญกับป
งขัน (Competi
หการสงออกใน
นปที่ผานมา หด
การนําเขา ไมว

ระเทศ อัตรากา
นเฟอลดลงและ
งประเทศระยะ
การชําระเงินใก

ายตัวในอัตราที่
ะที่อัตราเงินเฟอ
อยูในกรอบเงิน
 ธปท. ไดปรับเ
บทั่วไปโดยเริ่ม
ณอัตราเงินเฟอโ

 ตอ 2 เสียง ให
 ตอป โดยมีควา

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ริการเปน
ารการเงิน
ผูถือหุนกู
ันธอันดี 

ากปญหา
รึ่งปแรก 
าขยายตัว 
อยละ 0.5 
องป 2557 
ตรมาส 3 
รบริโภค
าคาตกตํ่า 
ปญหาเชิง
itiveness)  
นป 2557  
ดตัวเฉล่ีย
วาจะเปน 

รวางงาน
ะดุลบัญชี
ะสั้นของ
กลสมดุล 

ที่ชะลอลง 
อพ้ืนฐาน 
นเฟอของ
เปาหมาย
มใชต้ังแต 
โดยเฉลี่ย

หคงอัตรา
ามเห็นวา 



นโยบาย
2 รายเห็
การเงิน
ตํ่ามากไ
นโยบาย
พัฒนาก
ตอไป 

  
รอยละ 
เน่ืองจา
การใชจ
แนวโน
ขณะท่ีก
แนวโน
การบรโิ
ที่ปรับล

  
สถานก
ของเศรษ
การใชจ
เชน การ
มาตรก
ในกลุม
เกิดปญ
ภายนอ
แรงผลัก
สภาพค
ธปท. 

  
อาเซียน
เพ่ือนบา
ประเทศ
นับเปน
ประเทศ
(AEC) 
ตอผูบริ

ยการเงินปจจุบั
ห็นวา นโยบายก
โลกมีมากขึ้น แ
ไปอีกระยะหน่ึง
ยการเงินควรอ
การทางเศรษฐกิ

ในป 2558 ก
 3.5-4.0 เน่ืองจ
กภาคธุรกิจสว
จายจากภาครัฐถื
มเศรษฐกิจโลก
การทองเที่ยวคา
มฟนตัวชา สวน
โภคยังคงมีปจจั
ลดลงตอเน่ือง 

จากภาวะเศร
ารณแวดลอม (
ษฐกิจภายในปร
จายของภาคเอก
รฟนตัวของเศร
ารผอนคลายน
ยูโรโซนใหเกิด
หาเงินฝดในป
กเหลาน้ีอาจก
กดันสําคัญขอ
ลองของอุตสา

การติดตามค
น (Asean Econo
าน (พมา ลาว กั
ศไทยยังคงเกิน
นตลาดศักยภาพ
ศไทยและประเ

ในป 2558
โภคและผูประ

บันอยูในเกณฑผ
การเงินควรสนับ
แรงกระตุนจาก
ง ซึ่งจะสงผลให
ยูในระดับผอน
กิจและการเงิน

การคาดการณเศ
จากมาตรการก
นใหญรอความ
ถือเปนปจจัยหล
กที่ขยายตัวตํ่าก
าดวาจะทยอยป
นหน่ึงมาจากรา
ัยสนับสนุนจาก

รษฐกิจที่มีควา
(Landscape) ท
ระเทศ ระยะเวล
กชนที่ไดรับผล
รษฐกิจสหรัฐอ
นโยบายการเงิ
ดการฟนตัว เช
ระเทศ การขย
กระทบตอเสถี
งการขับเคล่ือน
าหกรรมธนาคา

ความคืบหนาขอ
omic Commun
กัมพูชา และมาเ
นดุลจากการคา
พสําหรับสินค
เทศเพ่ือนบานก
8 ซึ่งโอกาสใน
ะกอบการในพ้ืน

สวนที่ 1 ลักษณ

ผอนปรนเพียงพ
บสนุนการฟนต
กภาคการคลังยั
หอัตราดอกเบี้ย
นปรนตอเน่ืองเ
ของประเทศไท

ศรษฐกิจไทยมี
กระตุนการเบิก
มชัดเจนของกา
ลักที่จะชวยขับ
กวาการคาดการ
ปรับตัวดีขึ้นแต
ายไดภาคเกษต
กรายไดนอกภา

มไมแนนอน ส
ทางเศรษฐกิจแ
ลาของการเบิกจ
ลกระทบจากหนี
อเมริกาและการ
นพิเศษของธน
นเดียวกับประ
ายตัวทางเศรษ
ถียรภาพทางเศ
นทางเศรษฐกิ
ารพาณิชย ควา

องโอกาส (Opp
nity: AEC) ทําใ
เลเซีย) ที่ยังคงเ
าชายแดนภายใ
คาสงออกอีกแห
กลุมน้ีจะลดนอ
การประกอบธุ
นที่การคาชายแ

ณะการประกอบ

พอตอการสนับ
ตัวของเศรษฐกิ
ยังตองใชเวลาก
ยที่แทจริงปรับสู
เพ่ือสนับสนุน
ทยอยางใกลชิด

แนวโนมฟนตั
กจายจากภาครั
ารลงทุนภาครัฐ
เคล่ือนเศรษฐกิ
รณ รวมถึงมีคว
ตก็ยังตํ่ากวาระด
รที่ตกตํ่า ภาวะ
าคเกษตร รวมทั้

สงผลใหธนาค
และอุตสาหกรร
จายงบประมาณ
น้ีภาคครัวเรือน
รปรับขึ้นอัตราด
นาคารกลางยุโ
เทศญี่ปุนที่มีก
ษฐกิจของจีนที่
ศรษฐกิจไดแล
จ ซึ่งปจจัยเสี่ย
ามผันผวนของอ

portunity) ใน
ใหการขยายตัว
ติบโตขึ้นอยาง
ใตดานการคาช
หงหน่ึงที่อยูใ
อยลงในชวงที่เ
ธุรกิจจะเกิดขึ้น
แดน และการให

บธุรกิจ หนา 2-

บสนุนการฟนตั
กิจเพ่ิมเติม ในช
กวาจะเห็นผลชั
สูงขึ้น ทั้งน้ี ทาง
ใหเศรษฐกิจฟ
ด และพรอมที่

ตัวตอเน่ือง อัตร
รัฐที่ลาชา ทําใ
ฐ อยางไรก็ตาม
กิจใหขยายตัวไ
วามเสี่ยงจากเศร
ดับปกติ การบริ
ะหน้ีภาคครัวเรือ
ทั้งการปรับขึ้นเงิ

ารธนชาตจัดทํ
รมประเภทตางๆ
ณจากภาครัฐ โค
นที่อยูในระดับ
ดอกเบี้ยที่คาดว
โรป เพ่ือแกไข
ารใชมาตรการ
ชะลอลงจากก
ละอาจสงผลก
ยงดังกลาวจะส
อัตราแลกเปล่ีย

นการประกอบ
อยางตอเน่ืองข
ตอเน่ือง ในทุก
ชายแดนตางๆ 
กลตัว โดยเฉพ
ปล่ียนผานเขาส

นจากการเขาถึง
หการสนับสนุน
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งตอเน่ือง เชน 
ติสินเช่ือรายยอ
 ใหถูกตอง รวด
างความพึงพอใ
ละประสบการณ
557 ที่ผานมา ธ
กรภายนอก และ
นาคม จํากัด (ม
นาคารธนชาตมี
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รงสรางสินเช่ือ
ยนตผานการนํา
กลางและขนาด
ช่ือที่มีผลตอบแ
นบุคคล ซึ่งในป
ยยอย เพ่ือบรรล
ตอยางมีประสิท
ษัทในเครือผาน
ในเครือ เชน ผ
น โดยเฉพาะผ
ไปสูการสรางน
ทําใหลูกคาไดรั
2557 ที่ผานมา ธ
ายนอก และสา
อันทรงเกียรติ ที
ษัทในเครือขอ
และ TrueMo
รเสมือน (Vi
ลุมลูกคาที่นิยม

ใหการดําเนินง
มากยิ่งขึ้น ระบ
าต การพัฒนาเ
คารายยอยและ
การของลูกคาไ
กลุมธนชาตได
 ระบบ Loan 
อยทุกประเภทข
ดเร็ว และลดคว
จใหกับลูกคา ร
ณที่ดีใหแกลูกค
ธนาคารธนชาต
ะสาธารณชน ไ
หาชน) รวมกับ
มีการรักษาสมดุ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

อเพ่ือสรางควา
าเสนอผลิตภัณ
ดยอม สินเช่ือที
แทนสูง ผานก
ป 2557 ธนาคา
ลุจุดมุงหมายใน
ทธิภาพ ธนาคา
นการนําเสนอผ
ผลิตภัณฑประ
ลิตภัณฑประกั
นวัตกรรมทางผ
รับผลิตภัณฑที
ธนาคารธนชาต
าธารณชน ไดแ
ที่ยืนยันความเป
องผูใหบริการเ
oney) เปนสิ่ง
irtual Prepaid
มการช็อปปงผา

งานของธนาคา
บการจัดเก็บหน
เครื่องมือที่จะส
ลูกคาธุรกิจ ที่จ
ไดมากที่สุด น
นําความเช่ียวช

Origination 
ของธนาคารธน
วามเสี่ยงจากกา
รวมถึงเพ่ิมประ
คา ตลอดจนเพ่ิ
ไดสรางผลงาน
ไดแก รางวัลสุด
บมหาวิทยาลัยอั
ดุลในการใชเท

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ามสมดุล  
ฑสินเช่ือ
ที่อยูอาศัย 
ารพัฒนา
ารธนชาต 
นการเพ่ิม
รธนชาต 

ผลิตภัณฑ
ะกันชีวิต 
กันชีวิตที่
ผลิตภัณฑ
ที่ตรงตาม 
ตไดสราง
แก รางวัล 
ปนอันดับ
เครือขาย
งยืนยันวา 
d Card) 
านรานคา

ารธนชาต 
น้ีที่ไดรับ
สนับสนุน
จะชวยให
อกจากน้ี 
ชาญและ

System  
นชาตเชน 
รเปนหน้ี
สิทธิภาพ
มจํานวน 
นทางดาน
ดยอดดาน
อัสสัมชัญ 
คโนโลยี 



อยางโด
อยางเต็ม

  
โดยการ
เพ่ือใหบ
และมีกา

  
ใหแกผูถื
กํากับดูแ
ประกาศ
ความป
สํานึกใน
กรรมกา
ในคุณธ
ดูแลกิจก
ความเช่ื
สรางผล
ภายนอก

 
ปฏิบัติข
CAC) ซึ
สมาคม
สภาอุตส

 
การปฏบิ
ที่ผิดปก

 
คณะกร
ช้ันนําที่
อยางดี ท

  
ชองทาง
ไปสูการ
ผานหล
สังคมแล

ดเดน โดยสาม
มที่ และมีการนํ

นอกจากนี้ ธ
รเพ่ิมพูนความรู
บุคลากรเกิดคว
ารสับเปล่ียนหม

ธนาคารธนช
ถือหุนและ ผูมสี
แลกิจการที่ดีเป
ศนโยบายการก
ระพฤติที่สะท
นหนาที่ความรั
าร ผูบริหาร แล
รรม ความซื่อสั
การที่ดีและจรร
ชือมั่นจากสังคม
ลงานทางดานธ
ก และสาธารณ

- ในป 25
ของภาคเอกชนไ
ซึ่งเปนโครงกา
มบริษัทจดทะเ
สาหกรรมทองเ

- โลรางว
บัติตามกฎหมา
กติ จนนําไปสูกา

- โลประ
รรมการปองกัน
ที่พรอมนําเสนอ
ทั้งยังคํานึงถึงค

อีกทั้งธนาคา
งตางๆ เพ่ือใหพ
รบริการลูกคาอ
ากหลายชองท
ละสิ่งแวดลอม 

ส

ารถรักษาสมดุล
นําระบบ ICT มา

ธนาคารธนชา
รูบุคลากรผานก
ามรูความสามา
มุนเวียนหนาที่รั

ชาตมีเปาหมาย
สวนไดเสีย เพ่ือ
ปนแนวทางและ
กํากับดูแลกิจก
ทอนถึงคุณคาอ
ับผิดชอบของต
ละพนักงานของ
สัตย สุจริต และ
รยาบรรณธุรกิจ
มและสะทอนถึ
ธรรมาภิบาลแ
ชน ดังน้ี 

557 กลุมธนชา
ไทยในการตอต
ารที่เกิดขึ้นจาก
บียนไทย สมา
เที่ยวแหงประเท

วัลจากคณะกร
ยสําคัญของปร
ารยับยั้งความเสี

ะกาศเกียรติคุ
นและปราบปรา
อผลิตภัณฑนวัต
วามปลอดภัยท

ารธนชาตไดมีก
พนักงานในทุก
อยางมืออาชีพ 
างเพ่ือเขาถึงไล
 (CSR) อยางตอ

สวนที่ 1 ลักษณ

ลในเรื่องของก
าตอยอดธุรกิจไ

าตไดเล็งเห็นถึ
การฝกอบรมท้ัง
ารถในการปฏิบั
รบัผิดชอบ ใหเ

ในการเปนองค
ใหบรรลุวัตถุป
ะใหความสําคัญ
การและจรรยา
องคกร โดยมีวั
ตนในการปฏิบัติ
งธนาคารธนชาต
ะปฏิบัติสอดคล
จจะเปนปจจัยสํ
ถึงภาพลักษณที่
และจรรยาบรร

าตรวม 11 บริษั
ตานการทุจริต (
กความรวมมือข
าคมธนาคารไท
ทศไทย และสม

รมการปองกัน
ะเทศวาดวยการ
สียหายที่จะเกิดข

ณ  “องคกรที่มี
ามยาเสพติด (“
ตกรรมและการ
างการเงินของล

การเนนย้ําใหผู
ระดับช้ันเขาใจ
ทั้งน้ี ในปที่ผา
ลฟสไตลของลู
อเน่ือง 

ณะการประกอบ

ารรักษาความป
ไดอยางประสบ

ถึงความสําคัญ
งในและตางปร
บัติงาน รวมทั้งมี
กิดการดําเนินง

คกรธุรกิจช้ันนํ
ระสงคดังกลาว
ญกับการมีจรรย
าบรรณอยางตอ
ัตถุประสงคห
ติหนาที่ของตน
ตสามารถนําแน
ลองกับกฎหมาย
สําคัญในการสร
ดีของธนาคาร
รณในการดําเนิ

ษัทไดรับประกา
(Private Sector
ของ 8 องคกร
ทย สภาธุรกิจ
มาคมสงเสริมส

นและปราบปรา
รปองกันการปร
ขึ้นกับลูกคาได

มีผลงานดีเดน
“สํานักงาน ป.ป
รบริการท่ีตอบ
ลูกคาและหลักธ

ผูบริหารในทุก
จถึงเปาหมายที่
านมา มีการสื่อ
กคาในปจจุบัน

บธุรกิจ หนา 2-1

ปลอดภัยและอํา
บความสําเร็จ  

ญของบุคลากร
ระเทศ การสอน
มีภาวะผูนําที่เห
านที่รวดเร็วแล

นําที่ประสบคว
ว ธนาคารธนชา
ยาบรรณในการ
อเน่ืองผานทาง
ลักเพ่ือใหบุคล
นดวยความถึงพ
นวทางดังกลาว
ยตางๆ ที่เก่ียวข
างความสําเร็จส
ธนชาต โดยใน
นินธุรกิจ ใหเป

าศนียบัตรรับรอ
r Collective A
ที่สําคัญ ไดแก
ตลาดทุนไทย
ถาบันกรรมการ

ามการฟอกเงิน
ราบปรามการฟ
ด 

นดานการยึดท
ป.ส.”) ซึ่งแสด
สนองความตอ
ธรรมาภิบาลอีก

ภาคสวน ตระห
ที่ธนาคารธนชา
สารภายนอกเพื
น เชนSocial M

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร

12 

านวยความสะด

ซึ่งเปนทรัพย
นงาน (Coachin
หมาะสม ทั้งน้ี เพ
ละมีประสิทธิภา

ามสําเร็จสามา
าตจึงมุงมั่นดําเนิ
รดําเนินธุรกิจ ธ
งระบบ E-learn
ลากรทุกระดับ
รอมซึ่งคุณธรร
ไปประยุกตใชใ
อง ธนาคารธน
สูงสุดในการดํา
นป 2557 ที่ผาน
นที่ประจักษแ

องการเปนสมา
Action Coalitio
ก หอการคาไท
 สภาอุตสาหก
รบริษัทไทย (IO

น ที่ธนาคารธน
ฟอกเงิน กรณีตร

ทรัพยคดียาเส
ดงถึงศักยภาพก
องการอันหลาก
กดวย 

หนักถึงการสื่อ
ตมุงมั่นจะไปถึ
พ่ือสรางการจด
Media ตางๆ ร

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ดวกใหกับผูใชบ

ากรสําคัญขอ
ng) การพัฒนาภ
พ่ือสรางความเ
าพมากขึ้น  

รถสรางมูลคา
นินธุรกิจโดยยึด
ธนาคารธนชาต
ning เพ่ือเป
บไดมีการพัฒน
รมและจริยธรร
ใหเหมาะสม โ
นชาตเช่ือมั่นวาก
าเนินธุรกิจ ซึ่งก
นมา ธนาคารธ
แกบรรดาลูกคา

าชิกโครงการ “
on Against Co
ทย หอการคาน
กรรมแหงประ
OD) 

ชาตใหความร
รวจสอบการทํา

สพติด” จากสํา
การเปนธนาคา
กหลายของลูกค

อสารภายในอง
ถึง และเพ่ือสะท
ดจําและความป
รวมทั้งผานกิจก

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

บริการได

งองคกร  
ภาวะผูนํา 
เช่ียวชาญ 

ระยะยาว
ดหลักการ
ตไดมีการ
ปนกรอบ 
นาตนเอง  
ม เพ่ือให
ดยยึดมั่น
การกํากับ
กอใหเกิด
นชาตได
า องคกร

“แนวรวม
orruption: 
นานาชาติ 
เทศไทย 

วมมือใน
าธุรกรรม

านักงาน
รพาณิชย 
คาไดเปน

คกรผาน
ทอนออก
ระทับใจ
กรรมเพ่ือ



ความส

  
ระยะยา
ธนาคาร
อุตสาห
ธนาคาร
เชาซื้อร
ขนาดให
ซึ่งจะส
ความแข็
และเงิน
เพ่ือขยา
พาณิชย

  
และการ
ที่หลาก
ธนาคาร
(Digital
ธนาคาร
(IVR) 
สวนหนึ
ภายใตก
นวัตกรร
การเช่ือม
ที่ครอบ
เกิดความ

ผลิตภณั

  
การเปน
กิจการยื
การเปน
สัญญาซื
ประกอบ
การลงทุ

 

สามารถในการ

หากเปรียบเที
ว โดยในป 255
รพาณิชยจดทะ
หกรรมธนาคา
รธนชาตจะลดล
รถยนตมีสัดสว
หญ สินเช่ือเพ่ื
สงผลดีตอการก
ข็งแกรงของโค
นกูยืมทั้งหมด 
ยฐานลูกคาราย
จดทะเบียนในป

ธนาคารธนช
รบริการอันดีเยี่
กหลายรูปแบบ
รพาณิชย หรือ
l Banking)
รออนไลนหรือ 
การเสริมสร

น่ึงในการใหคําป
การเปนพันธมิ
รมทางดานเทค
มโยงเครือขายส
บคลุมภายใตปร
มไดเปรียบจาก

ณฑธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลักท
นายหนาซื้อขาย
ยืมและใหยืมหลั
นนายทะเบียนห
ซื้อขายลวงหนา
บธุรกิจจัดการก
ทุน 

ส

รแขงขันของ

ทียบกับธนาคาร
57 ธนาคารธนช
ะเบียนในประเ
ารพาณิชยจดท
ลงเล็กนอยจากป
วนลดลงรอยล
อที่อยูอาศัย แ
กระจายโครงส
ครงสรางสินเช่ือ
787,189ลานบ
ยยอยใหกวางขว
ประเทศไทย คิด

ชาตไดวางเปาห
ยี่ยมใหแกลูกคา
ใหกับลูกคา ไ
คิดเปน   รอยล

) โดยการ
 “Thanachart i
างการพัฒนาบุ
ปรึกษาลูกคาเพ่ื
ตรและความร
โนโลยี ผลิตภัณ
สํานักงานและส
ระชาคมเศรษฐ
กคูแขงขันอยางย

กทรัพย และธุ

รัพย ใหบริกา
ยหลักทรัพย (ใน
ลักทรัพย การเป
หลักทรัพย และ
า การซื้อขายสัญ
กองทุนรวม ธุร

สวนที่ 1 ลักษณ

ธนาคารธนช

รพาณิชยอื่น ธน
ชาตมีสินทรัพย
เทศไทยโดยธน
ทะเบียนในปร
ปที่ผานมา เน่ือง
ะ 10 ขณะที่สิ
ละสินเช่ือบัตร
สรางของสินเ
อของธนาคารธ
บาท อันเปนผล
วางมากข้ึน โดย
ดเปนรอยละ 6.

หมายในการดําเ
าแลว ธนาคาร
มวาจะเปนจําน
ละ 8.89 ของส
ใหบริการทาง
Net” การใหบริ
บุคลากรใหมีคว
พ่ือที่จะนําเสนอ
รวมมือกับสโก
ณฑทางการเงิน
สาขาของสโกเที
ฐกิจอาเซียน มา
ยั่งยืน  

ธุรกิจจัดการล

รโดยบล. ธนช
นประเทศและตา
นที่ปรึกษาทาง
ะไดประกอบธุร
ญญาซื้อขายลวง
รกิจจัดการกอง

ณะการประกอบ

าตเปรียบเทยี

นาคารธนชาตนั
ยรวม 1,008,89
นาคารธนชาต
ระเทศไทย  คิ
งจากกลยุทธใน
สินเช่ือประเภท
รเครดิต มีอัตร
ช่ือแตละประ
ธนชาตในระยะ
ลจากการขยาย
ยสัดสวนเงินฝา
.55 

เนินงานของธน
ธนชาตยังไดพั
นวนสาขาทั้งห
สาขาธนาคารพ
งการเงินผานร
ริการทางการเงิ
วามเช่ียวชาญมี
อบริการทางการ
กเทียแบงกธนา
น และการใหบริ
ทียแบงกในภูมภิ
าเสริมสรางคว

ลงทุน 

ชาตประกอบธุ
างประเทศ) การ
การเงิน การเปน
รกิจสัญญาซื้อข
งหนาเพ่ือตนเอ
งทุนสวนบุคคล

บธุรกิจ หนา 2-1

ยบกับคูแขง 

ับไดวาเปนธนา
0ลานบาท หรือ
มีสินเช่ือทั้งหม
ดเปนรอยละ  

นการปรับโครง
ทอื่นมีการเติบโ
าสวนเพ่ิมขึ้น 
เภทใหสมดุลอ
ะยาว นอกจากนี
ยฐานลูกคาราย
ากของธนาคารธ

นาคารนอกเหนื
พัฒนาและเพ่ิมค
หมด 617 สาขา
พาณิชยทั้งหมด
ะบบอิเล็กทรอ
นผานทางโทรศ
มีความรูความส
รเงินที่ดีที่สุดให
าคารธนชาตยัง
ริการแบบใหมที
ภาคอาเซียนแล
วามแข็งแกรงท

รกิจหลักทรัพ
รจัดจําหนายหลั
นตัวแทนสนับส
ขายลวงหนาแบ
งสวนธุรกิจจัด
ล กองทุนสํารอ

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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าคารหน่ึงที่มีศัก
อคิดเปนรอยละ
มด 754,370ลา
 5.86 ถึงแมว
สรางสินเช่ือเชา
โตเปนลําดับ เช
  รอยละ 7.7, 2
อันเปนประโย
น้ี ในป 2557 ธน
ยยอยในผลิตภัณ
ธนชาตตอเงินฝ

ือจากการพัฒน
คุณภาพของชอ
า นับเปนลําดับ
ด การกาวเขาสู
อนิกส ผานตูเอ
ศัพทหรือ Inter
สามารถมีความ
หแกลูกคาไดอย
มีแนวทางในก
ที่ไดรับการยอม
ะเอเชีย เพ่ือรอง
ทางการแขงขัน

ย แบบ ก (Full 
ักทรัพย การเปน
สนุนการขายหรื
บบ ส-1 ไดแก 
การลงทุน ใหบ
องเล้ียงชีพ และ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ักยภาพในการเ
ะ 6.02ของอุตส
านบาท เปรียบ
าสินเช่ือโดยร

ชาซื้อรถยนต โด
ชน สินเช่ือลูก
2.8 และ 2.3 ต
ยชนตอการเส
นาคารธนชาตมี
ณฑเงินฝากออ
ฝากทั้งหมดของ

นาผลิตภัณฑทา
องทางในการใ
บที่ 5 ของอุตส
สูระบบธนาคา
อทีเอ็มจํานวน
ractive Voice R
มพรอมในการ
ยางมีคุณภาพ น
การที่จะนําแล
มรับในระดับส
งรับการใหบริก

นเพ่ือใหธนาคา

l License) 
นที่ปรึกษาทางก
รือรับซื้อคืนหน
 การเปนตัวแท
บริการโดยบลจ
ะธุรกิจการเปน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

เติบโตใน
สาหกรรม
เทียบกับ
รวมของ 
ดยสินเช่ือ
กคาธุรกิจ 
ามลําดับ 
ริมสราง 
มีเงินฝาก
อมทรัพย 
งธนาคาร

างการเงิน
หบริการ 
าหกรรม
รดิจิตอล 
น 2,100ตู 
Response 
ที่จะเปน 

นอกจากน้ี 
ะปรับใช
ากล และ
การลูกคา
รธนชาต 

ไดแก  
การลงทุน  
นวยลงทุน 
นซื้อขาย 
จ. ธนชาต 
ที่ปรึกษา 



ธุรกิจห

บริษัทห

  

  
หลักทรั
ทั้งหมด 

  
หลักทรั
ลูกคาสถ

  
ทั้งน้ี บล
เพ่ือใหน
ซึ่งบล. ธ
ไดโดยต

  
โดยในป

  

  
นอรเวย 

  
และตรา

  
หลักทรั

  
ทางเลือก

  
กองทุนร

  
อิสระ แ
การจัดจํ
รับประก

หลักทรัพย  

หลักทรัพย ธนช

ลักษณะผลิตภ

บล. ธนชาต 
ัพย และสายงาน
 38 สาขา โดยป

1. นายหน
ัพยแกลูกคาเพ่ือ
ถาบัน ทั้งในและ

 บล. ธน
ล. ธนชาตมีแน
นักลงทุนมีทา
ธนชาต ไดใหบริ
ตรงเกือบทั่วทุกม

 ทวีปเอ
ป 2557 ไดเปดให

 ทวีปอเม

 ทวีปยุโร
 สเปน สวิตเซอ

2. การเปน
าสารอนุพันธ 

3. การยืมแ
ัพย สําหรับลูกค

4. การเปน
กในการลงทุนใ

5. ตัวแทน
รวมของบริษัทห

6. ที่ปรึกษ
ละเปนผูจัดจําห
จําหนายและรับ
กันการจําหนาย 

ส

ชาต จํากัด (มหา

ภัณฑหรือบริกา

 ประกอบธุรกิ
นธุรกิจวาณิชธน
ประกอบไปดวยธ

าซื้อขายหลักท
อใชประกอบก
ะตางประเทศ 

ชาตไดดําเนินธุ
วคิดที่จะเปดโอ
างเลือกที่หลาก
รกิารระบบสงคํ
มุมโลก ดังน้ี 

เชีย:ออสเตรเ
หบริการเพ่ิมใน

มริกา: สหรัฐอเม

รป: เนเธอรแล
รแลนด โปแลน

นตัวแทนซื้อขา

และใหยืมหลักท
คาที่มีความประ

นผูออกและเสน
ใหกับลูกคาในก

สนับสนุนการข
หลักทรัพยจัดก

ษาทางการเงินแ
หนายและรับปร
บประกันการจํา
 

สวนที่ 1 ลักษณ

ชน) 

าร 

จหลักทรัพย โ
นกิจและที่ปรึกษ
ธุรกิจตางๆ ดังนี

ทรัพย ใหบริกา
ารตัดสินใจในก

ธุรกิจการเปนนา
อกาสในการลง
กหลาย และสา
คําสั่งซื้อขายแบบ

ลียฮองกงสิงค
นประเทศเวียดน

มริกา แคนาดา 

ลนด เบลเยียม โ
นด ออสเตรีย แล

ายสัญญาซื้อขา

ทรัพย (Securitie
สงคตองการยืม

อขายใบสําคัญ
การเพิ่มสภาพคล

ขายและรับซื้อคื
ารกองทุนตางๆ

ละจัดจําหนายห
ะกันการจําหนา
าหนาย ผูรวมจั

ณะการประกอบ

โดยแบงออกเป
ษาการลงทุน ณ
น้ี 

ารเปนนายหนา
การลงทุน ลูกค

ายหนาซื้อขายห
งทุนตางประเท
ามารถกระจาย
บ Direct Marke

คโปรมาเลเซีย
าม 

โปรตุเกส ฝรั่งเศ
ละเช็ก 

ายลวงหนา ให

es Borrowing
มและใหยืมหลัก

ญแสดงสิทธิอนุพ
ลอง และกระจาย

คืนหนวยลงทุน 
ๆ ที่ บล. ธนชาต 

หลักทรัพย ใหบ
ายหลักทรัพยทั้ง
ัดการการจัดจํา

บธุรกิจ หนา 2-1

ปน 2 สายงานห
ณ วันที่ 31 ธันวา

าซื้อขายหลักทร
คาของ บล. ธนช

หลักทรัพยในตา
ทศ สําหรับลูกค
ยความเสี่ยงจา
t Access(DMA)

ยญี่ปุนฟลิปปน

ศส เยอรมนี อังก

หบริการเปนตั

 and Lendin
กทรัพย 

พันธ (Derivativ
ยความเสี่ยงในก

 ใหบริการเปนต
 เปนตัวแทน 

บริการเปนที่ปรึ
งตราสารหน้ีแล
าหนายและรับป

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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หลัก ไดแก สา
าคม 2557 บล. ธ

รัพย รวมทั้งให
ชาต มีทั้งบุคคล

างประเทศ โดย
คาบุคคลธรรมด
ากการลงทุนได
)เพ่ือซื้อขายหลั

นสอินโดนีเซี

กฤษ อิตาลี เดน

วแทนซื้อขายส

g: SBL) ใหบ

ve Warrant: 
การลงทุน 

ตัวแทนสนับสน

รึกษาทางการเงิ
ะตราสารทุน ทั้
ประกันการจําห

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ายงานธุรกิจนา
ธนชาต มีสํานัก

หบริการขอมูล ิ
ลธรรมดา นิติบุค

ยเริ่มใหบริการใ
ดานิติบุคคลแล
ดอยางมีประสิ
ักทรัพยในประ

ยเกาหลีใตไต

นมารก ฟนแลน

สัญญาซื้อขาย

บริการการยืมแ

DW) เพ่ือเปน

นุนการขายและ

งิน ที่ปรึกษาทา
ั้งในบทบาทขอ
หนาย ผูจัดจําห

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ยหนาคา
งานสาขา

วิเคราะห
คคล และ

ในป 2552 
ะสถาบัน 
สิทธิภาพ  
เทศตางๆ 

ตหวันจีน  

ด สวีเดน

ลวงหนา 

และใหยืม

นอีกหน่ึง

ใหขอมูล

างการเงิน
งผูจัดการ
หนายและ



  
นายทะเ
ออกใหม

  
ที่หลากห

  

  
หลักทรั

  
เงินทุนไ
แตความ
มากเทาท
ใหมน้ัน
การปรบั
ของโลก
ซึ่งมีนํ้าห

  
ดานการ
การซื้อข
เดือนพฤ
คสช. ได
นโยบาย
จากนักล
ขึ้นเปนล
และนโย

ถึงรอยล
383,075

จากป 25
145,047
อสังหาริ
จากสิ้นป
ที่รอยละ

7. นายทะเ
บียนผูถือหลักท
มแกกรรมการห

8. การเปน
หลายใหกับลูกค

การตลาดและ

1. ป 2557 
ัพย (SET Index

 ปจจัยภา
ไหลออกจากตล
มกังวลดังกลาวไ
ที่นักลงทุนกังว
นไดผานจุดตํ่าสุ
บลดลงอยางมีนัย
ก ทําใหคาเงินข
หนักของกลุมพ

 ปจจัยภ
รเมืองจากการชุ
ขายหลักทรัพย 
ฤษภาคม ทําให
ดจัดต้ังรัฐบาลรั
ยเยียวยาเกษตรก
ลงทุนประเภทส
ลําดับ สงผลเชิง
ยบายกระตุนเศร

สําหรับ
ละ 20.94 อยูที่ 1
 ลานบาท 

ดานกา
556 อยูที่รอยละ
7ลานบาทจาก
ริมทรัพย 9กอ
ป 2556 ที่ 1,29
ะ 9.66 

ส

เบียนหลักทรัพ
ทรัพย และนาย
หรือพนักงาน หรื

ผูออกและเสนอ
คามากยิ่งขึ้น รว

ะการแขงขัน 

 ถือเปนปที่สราง
x) ซึ่งในชวงคร่ึง

ายนอกประเทศ
ลาดเกิดใหม (E
ไดผอนคลายลง 
วล ตลาดเกิดใหม
สุดไปแลวในชว
ยสําคัญและตอเ
องรัสเซียออนค
ลังงานคอนขาง

ภายในประเทศ
ชุมนุมตอตานรัฐ
 จนกระทั่งเหตุก
เกิดความชัดเจน
ักษาการในเดือ
กร และการลงทุ
สถาบัน และบัญ
บวกตอตลาดห
รษฐกิจอยางตอเ

บมูลคาตลาดรว
3.86 ลานลานบ

รระดมทุนมีมูล
ะ 18.87 โดยมูลค
กบริษัทจดทะ
งทุน ทั้งน้ี ดัชน
8.71 จุด อยูที่ 1

สวนที่ 1 ลักษณ

ย ใหบริการใน
ทะเบียนหลักท
รอืบริษัทยอย (E

อขายหุนกูอนุพั
วมทั้งเปนเครื่อง

งความทาทายให
งปแรกของป 25

ศ สงผลสืบเน่ือ
merging Mark
 เน่ืองจากสหรฐั
มจึงคงสภาวะค
วงตนปที่ผานมา
เน่ืองของราคานํ
คาลงอยางมาก แ
งสูง ซึ่งเผชิญแร

ศ ที่มีผลกระท
ฐบาลโดยกลุมก
การณการเขาคว
นทางการเมืองม
นสิงหาคม และ
ทุนในโครงสรา
ญชีบริษัทหลักท
ลักทรัพยอยางต
เน่ือง รวมถึงการ

ม (Market Ca
บาท เชนเดียวกับ

ลคาในการระดม
คาการระดมทุนน
เบียนทั้งหมด 
นีตลาดหลักทร
198.96 จุด มูลค

ณะการประกอบ

น 3 ลักษณะ คือ
ทรัพยของบริษัท
Employee Stock

พันธ (Structured
มือทางเลือกใน

หกับภาพตลาดโ
557 น้ันถูกผลักด

องตอจากชวงปล
kets) โดยเฉพ
ฐฯ ดําเนินมาตร
คอนขางทรงตัวไ
า แตมีความผัน
นํ้ามัน สงผลตอ
และภาวะราคาน
งขายหุนกลุมนํ้

บตอธุรกรรม
การเมืองตางๆ 
วบคุมสถานการ
มากขึ้น สงผลบ
ะประกาศนโยบ
งพ้ืนฐาน ซึ่งสง
ทรัพย ปจจัยภาย
ตอเน่ืองในไตรม
รลงทุนของรัฐบ

apitalization) ข
บตลาดหลักทรัพ

มทุนรวม ทั้งใน
น้ันสามารถแบง
 36บริษัทกอง
รัพยไทย ณ สิ้น
คาซื้อขายเฉล่ียต

บธุรกิจ หนา 2-1

อ งานบริการนา
ทผูออกหลักทรั
k Option Progra

d Notes) เพ่ือเปน
การกระจายควา

โดยรวม ทั้งปรมิ
ดันดวยปจจัยจา

ลายป 2556 ที
พาะภูมิภาคเอเชี
การอยางคอยเป
ไดในครึ่งปแรก
นผวนอีกครั้งใน
รัสเซียซึ่งเปนป
นํ้ามันที่ลดลงอ
้ามันฉุดดัชนีลด

ในตลาดทุนม
 ซึ่งยืดเยื้อมาตั้ง
รณโดยคณะรัก
วกในดานการส
ายตางๆ ซึ่งจะส
งผลบวกใหมีแร
ยในประเทศและ
มาส 3 และ 4 ดว
บาล ทําใหผูลงทุ

ของตลาดหลักท
พย เอ็ม เอ ไอ(M

ตลาดแรกและต
งออกไดเปน ตล
งทุนอสังหาริม
นป ปดที่ 1,497
ตอวันอยูที่ 45,4

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ยทะเบียนหลัก
ัพยโครงการกา

am: ESOP) 

นการเพ่ิมโอกาส
ามเสี่ยงในการล

มาณการซื้อขายแ
กทั้งภายในและ

ที่นักลงทุนมีคว
ย กลับไปยังสห
ปนคอยไป จึงยัง
ก นักลงทุนสวน
ครึ่งปหลัง โดย

ประเทศผูสงออก
ยางรุนแรงน้ี ส
ดลงในปลายป 

ากที่สุด คือ ป
แตปลายป 255

กษาความสงบแห
สรางความเช่ือมั่
สงผลใหมีการก
รงซื้อกลับเขาม
ะการฟนตัวทาง
วยปจจัยทางดาน
ทุนน้ันมีความเช่ื

ทรัพย(SET)ปรั
MAI)ซึ่งปรับตัว

ตลาดรองทั้งสิ้น
ลาดแรก 131,13
มทรัพยและท
7.67 จุด ปรับตั
466 ลานบาท ป

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

กทรัพยผูออกห
ารเสนอขายหลัก

สในการเขาถึงก
ลงทุน 

และดัชนีราคาห
ะภายนอกประเท

วามกังวลเก่ียวกั
หรัฐอเมริกา (“ส
งไมกระทบตลาด
นใหญยังมองวา
ยปจจัยสําคัญเพิ
กนํ้ามันรายใหญ
สงผลลบตอตลา

ประเด็นความตึ
56 ทําใหนักลงท
หงชาติ (“คสช.
มั่นใหแกนักลงท
กระตุนทางเศรษ
าในชวงปลายไ
งเศรษฐกิจที่มีทิ
นเสถียรภาพทาง
ชือมั่นเพ่ิมมากขึ้น

ับเพ่ิมขึ้นจากสิ้
วเพ่ิมขึ้นรอยละ 

น 276,538ลานบ
1ลานบาท และ
รัสตเพ่ือการล
ตัวเพ่ิมขึ้นรอยล
ปรับตัวลดลงจา

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ลักทรัพย 
กทรัพยที่

การลงทุน

หุน  ตลาด
ทศ 

กับปญหา
สหรัฐฯ”) 
ดเกิดใหม
ตลาดเกิด
พ่ิมเติมคือ 
ญรายหน่ึง
ดหุนไทย

ตึงเครียด 
ทุนชะลอ 
.”)ในชวง
ทุน ตอมา 
ษฐกิจ เชน  
ไตรมาส 2 
ทิศทางที่ดี
งการเมือง 
น 

สิ้นป 2556  
 215 อยูที่ 

บาท ลดลง
ตลาดรอง 
ลงทุนใน
ละ 15.32  
ากป 2556  



ทั้งหมด
หลักทรั
Wealth)
ผูแนะนํ
บริษัทห
ระหวาง

  
สัญญา คิ
ตอวัน  โ
Gold Fu
ขายสูงส
อนุพันธ
2556 สํา
ทั้งหมด 

  
ในสวนข
แขงขันด
การใหคํ
การสรา
เลือกใชบ

ธุรกิจจั

บริษัทห

  
ผูลงทุนร
ธนาคาร
คณะกร
บุคลากร
ปฏิบัติต

  

  
รวมที่เส
ลงทุนต

สําหรับ
 33 บริษัท ใน
ัพยใหม 3 บริษั
 และบริษัทห
าการลงทุน (Inv
หลักทรัพยตางป
ธนาคารและบริ

2. สมาชิก
คิดเปนปริมาณ
โดยปริมาณการ
utures (รอยละ 4
สุดนับต้ังแตตล
ธของผูลงทุน ณ
าหรับ บล. ธนช
 

3. ปจจุบัน
ของธุรกรรมขอ
ดานราคาจะมีสูง
คําแนะนําที่ตอบ
างสรรคและนํา
บริการของบล. 

จัดการลงทุน 

หลักทรัพยจัดกา

ลักษณะผลิตภ

บลจ. ธนชาต
รายใหญและผูล
ร และผูสนับสนุ
รมการกํากับห
รที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและ

การตลาดและ

ณ สิ้นป2557
สนอขายประชา
างประเทศ กอง

ส

บ บล. ธนชาต
นป 2557 ภาวะก
ัท คือ บริษัทหล

หลักทรัพย  แล
vestment Cons
ระเทศสามารถ
รษิัทหลักทรัพยใ

ในตลาดอนุพัน
การซ้ือขายเฉลี่
รซื้อขายสวนให
4) และ USD Fut
าดเปดทําการไ

ณ สิ้นป 2557 มีจํ
ชาต  มีสวนแบ

ธุรกิจที่ปรึกษาท
องการรวมกิจกา
งขึ้น แตศักยภาพ
บสนองความตอ
เสนอผลิตภัณฑ
 ธนชาตเพ่ิมมาก

ารกองทุน ธนช

ภัณฑหรือบริกา

ต ใหบริการจัด
ลงทุนสถาบัน โ
นุนการขายหรือ
ลักทรัพยและต
ตามที่สํานักงา
ะกฎระเบียบที่เกี

ะการแขงขัน 

7 มีบริษัทหลักท
าชนทั่วไปทั้งสิ้
งทุนรวมอสังหา

สวนที่ 1 ลักษณ

ต มีสวนแบงกา
การแขงขันยังคง
ลักทรัพย เออีซี 
นด  แอนด  เฮ
ultant) ระหวาง
แยงชิงสวนแบง
ในเครือในรูปแ

นธปจจุบันมีทั้ง
ลี่ย 147,025 สัญ
หญมาจาก Singl
tures (รอยละ 2)
ดที่ระดับ 864,4
จํานวนรวมทั้งสิ
บงการตลาดอยูที

ทางการเงินและ
ร การเขาจดทะ
พการแขงขันหล
งการของลูกคาแ
ฑใหมๆ ที่สาม
กขึ้น 

ชาต จํากัด  

าร 

การลงทุน ในรู
โดยเสนอขายหน
รับซื้อคืนหนวย
ตลาดหลักทรัพ
นก.ล.ต.กําหนด
ก่ียวของอยางเค

ทรัพยจัดการกอ
้น 3,368,609.66
าริมทรัพยเพ่ือแ

ณะการประกอบ

ารตลาดอยูที่รอ
งมีมากขึ้น โดย
 จํากัด (มหาชน
ฮาส  จํากัด (มห
งกันอยางตอเน่ื
งการตลาดไดม
แบบตางๆ มากขึ้

งสิ้น 42 ราย ใน
ญญาตอวัน เพ่ิมขึ

le Stock Futu
) ตามลําดับ โดย
479 สัญญาในช
สิ้น 100,650 บัญ
ที่รอยละ 2.40 ห

ะการจัดจําหนาย
เบียนในตลาดห
ลักดานคุณภาพ
และการแกปญห
ารถสรางมูลคา

 

ปแบบที่หลากห
นวยลงทุนผานช
ยลงทุนอื่นที่เปน
ย (“สํานักงาน 
ดในการใหบริก
ครงครัดเพ่ือสรา

องทุนทั้งสิ้น 21
6ลานบาท (ไม
แกไขปญหาในร

บธุรกิจ หนา 2-1

อยละ 4.51เปนอั
เปาหมายคือ กล
) (AEC) บริษัท
หาชน) (LHSE
องจากบริษัทห
ากขึ้น และยังคง
ึ้น 

นป 2557 มีปริม
ขึ้นรอยละ 116
ures (รอยละ 54
ยในป 2557 น้ัน
ชวงเดือนธันวาค
ญชี เพ่ิมขึ้นรอย
หรืออันดับที่ 1

ยหลักทรัพยยังมี
หลักทรัพย และ
ของการใหบริก
หาใหกับลูกคา ก
าเพ่ิมและประโ

หลายเพ่ือตอบส
ชองทางการจัด
นสถาบันการเงิ
 ก.ล.ต.”) ภายใต
การที่เก่ียวกับก
างความมั่นใจให

1 บริษัท มีมูลค
รวมกองทุนรว
ระบบสถาบันก

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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อันดับที่ 6จากจํ
ลุมนักลงทุนทั่ว
ทหลักทรัพย แอ
EC) โดยในอุต
ลักทรัพยตางๆ 
งเห็นความรวม

มาณการซื้อขาย
 จากป 2556 ที่มี

4) SET50 Ind
 ตลาดอนุพันธไ
คม 2557 โดยจํา
ละ 15 จากจํานว
7 จากจํานวนส

มีการแขงขันคอ
การระดมทุนที่
การ ความเช่ียวช
การมีเครือขายข
โยชนใหกับลูกค

สนองความตอง
จําหนายหลายช
ินที่ไดรับความ
ตการกํากับดูแล
การลงทุน โดยค
หแกผูลงทุน  

คาทรัพยสินสุท
มวายุภักษกองท
ารเงินและกองท

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

านวนบริษัทห
วไป (Retail) จ
พเพิล เวลธ จําก
ตสาหกรรมเกิ
 เพ่ือดึงฐานลูกค
มือกันในการส

ยรวมทั้งสิ้น 36
มีจํานวน 68,01

dex Futures (รอ
ไดสรางสถิติยอ
านวนบัญชีซื้อข
วนบัญชีซื้อขาย
สมาชิกในตลาด

อนขางรุนแรง โ
เพ่ิมมากขึ้น ถึง
ชาญของบุคลาก
ของผูใหบริการ 
คาได อันจะทํา

งการของผูลงทุน
ชองทาง ไดแก ส
มเห็นชอบจาก ส
ลกิจการที่ดี โด
ควบคุมดูแลให

ธิจากการจัดกา
ทุนรวมที่เสนอ
ทุนรวมอสังหา

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ลักทรัพย
ากบริษัท
กัด(Apple 
ดการดึง 
คา ขณะท่ี
รางธุรกิจ

6,021,150 
17 สัญญา 
อยละ 40) 
อดการซื้อ
ขายตลาด
ย ณ สิ้นป 
ดอนุพันธ

โดยเฉพาะ
แมวาการ
ร ทั้งดาน
 ตลอดจน
าใหลูกคา

นรายยอย 
สาขาของ
สํานักงาน
ดยจัดใหมี
พนักงาน

ารกองทุน
อขายตอผู
ริมทรัพย



และสิท
888กอง
ตราสา
ลานบาท
เสนอขา

  
กองทุนร

ผลิตภณั

  
ธนชาต
นครหล

ธุรกิจปร

บริษัท ธ

  

  
รถยนต 

  

  
เบี้ยประ
ประกันภ
การประ
มีสวนแ
รอยละ 3

  
สายผลิต
ของกลุม
สภาวกา
หลักสว
ประกัน
และการ
ธนชาตป

  
องคกรเอ

ธิเรียกรอง) ซึ่ง
งทุน รวมมูลคาท
รหน้ีที่ลงทุนท
ท คิดเปนรอยล
ายในป 2557 รอ

ณ สิ้นป2557
รวม 136,443.05

ณฑธุรกิจประ

การดําเนินธุร
ตประกันภัย ให
วงไทย ประกอ

ระกันภัย 

ธนชาตประกันภ

ลักษณะผลิตภ

ใหบริการปร
 การประกันภัยท

การตลาดและ

ในเดือนมก
ะกันภัยรับลดลง
ภัยรับรวมทั้งสิ้
ะกันภัยรถยนตยั
บงตลาดที่รอยล
3 ตามลําดับ 

ธนชาตประกั
ตภัณฑ และนําเ
มลูกคา คํานึงถึ
ารณที่เปล่ียนแป
วนใหญประมาณ
อยูในชวงไมเกิ
รประกันอัคคีภัย
ประกันภัย 

สําหรับกลุมล
อกชนที่ดําเนินกิ

ส

งมีมูลคาทรัพยสิ
ทรัพยสินสุทธิท
ทั้งในประเทศ
ละ 92.58ของมูล
อยละ 96.17 เปน

7 บลจ. ธนชาต 
5 ลานบาท กองท

ะกัน 

รกิจประกันของ
หบริการประก
อบธุรกิจหลักปร

ภัย จํากัด (มหา

ภัณฑหรือบริกา

ระกันภัยโดยคร
ทางทะเลและขน

ะการแขงขัน 

ราคม - กันยา
งเมื่อเทียบกับช
้น 149,274 ลาน
ยังคงมีสวนแบง
ละ 33 สวนการป

กันภัยมุงเนนมา
เสนอกรมธรรม
ถึงอัตราเบี้ยปร
ปลงไป เพ่ิมชอ
ณรอยละ 95 ข
กิน 5 ลานบาท
ยบานอยูอาศัย ก

ลูกคาที่มีทุนปร
กิจการธุรกิจใน

สวนที่ 1 ลักษณ

สินสุทธิเพ่ิมขึ้น
ทั้งสิ้น 1,813,63
ศและตางประ
ลคาทรัพยสินสุ
นกองทุนตราสา

 มีมูลคาทรัพยส
ทุนสวนบุคคล 

งกลุมธนชาต แ
กันวินาศภัยทุ
ระเภทธุรกิจปร

าชน) 

าร 

รอบคลุมถึงการ
นสง การประกั

ยน ของป  25
ชวงเดียวกันของ
นบาท โครงสรา
งตลาดสูงสุดถึง
ประกันอัคคีภัย

าตรฐานการให
มประเภทใหมๆ
ะกันภัยที่ยุติธร
งทางการจัดจํา
ของจํานวนลูกค
ท โดยประเภทผ
กลุมลูกคาดังกล

ระกันของทรัพย
หลากหลายสาข

ณะการประกอบ

นจากป 2556รอ
37.19ลานบาทโ
ะเทศ  จํานวน
สุทธิของกองทุน
รหน้ีซึ่งมีแนวโ

สินสุทธิภายใต
15,905.18ลานบ

แบงออกเปน 2 
กประเภท แล

ระกันชีวิต สําหร

รบริการรับประ
ันภัยเบ็ดเตล็ด แ

57 ธุรกิจประ
งป 2556 โดยมี
างตลาดประกัน
งรอยละ 59 ของ
และการประกัน

หบริการที่ดี รวด
ๆ ที่เหมาะสมส
รรมตอลูกคา ร
าหนาย ขยายฐา
คาทั้งหมด ไดแ
ผลิตภัณฑประกั
ลาวมาจากลูกค

ยสินเอาประกัน
ขา ทั้งการพาณิช

บธุรกิจ หนา 2-1

ยละ 25.98และใ
โดยกองทุนที่จัด
697กองทุน  มู
นที่จัดต้ังในป 2
โนมเปนไปตาม

ตการจัดการรว
บาท และกองทุน

ประเภทธุรกิจ 
ละธุรกิจประกั
รับสถาบันและ

ะกันวินาศภัยได
และธุรกิจการล

กันวินาศภัยข
มีอัตราการเจริญ
นวินาศภัยในชว
งมูลคาตลาดรว
นภัยทางทะเลแล

ดเร็ว มีประสิท
อดคลองกับสภ
วมทั้งการปรับ
นสูกลุมลูกคาใ
แก กลุมลูกคารา
กันวินาศภัยที่ลู
าสินเช่ือของธน

นต้ังแต 5 ลานบ
ชยและอุตสาหก

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ในป 2557มีกอง
ดต้ังใหมสวนให
มูลคาทรัพยสิ
2557 สําหรับ
อุตสาหกรรมก

ม 164,128.42ล
นสํารองเลี้ยงชีพ

ไดแก ธุรกิจปร
กันชีวิต ดําเนิน
องคกร และสํา

ดแก การประกัน
งทุน 

องไทยยังคงมี
ญเติบโตที่ระดับ
วงเดือนมกราคม
ม รองลงมาคือ 
ละขนสงมีสวน

ธิภาพ และซื่อส
ภาพเศรษฐกิจ สั
บแผนเชิงรุกทา
ใหมและรักษาก
ายยอยที่มีทุนป
กคาเลือก ไดแก
นาคารธนชาต แ

บาทขึ้นไปน้ัน ไ
กรรม โดยผลิตภ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

งทุนที่จัดต้ังให
หญเปนกองทุน
นสุทธิ  1,678

บกองทุนที่ บลจ
กองทุนรวม 

ลานบาท แบงเป
พ 11,780.19ลาน

ระกันภัย ดําเนิน
นการโดยประ
าหรับบุคคลทั่วไ

นอัคคีภัย การป

มีอัตราการเติบ
บรอยละ -0.06 โ
ม - กันยายน ขอ
 การประกันภัย
นแบงตลาดรอยล

สัตย ตลอดจนไ
สังคม และความ
งการแขงขัน ใ
กลุมลูกคาเดิมก
ประกันของทรัพ
ก การประกันภั
และการทําการต

ไดแก ลูกคากลุ
ภัณฑหลักๆ ที่ใ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

หมจํานวน 
นประเภท
8,997.59  
จ. ธนชาต 

ปนธุรกิจ
นบาท 

นการโดย 
ะกันชีวิต 
ไป 

ประกันภัย

บโตของ 
โดยมีเบี้ย
องป 2557 
เบ็ดเตล็ด
ละ 5 และ

ไดพัฒนา
มตองการ
ใหทันกับ
กลุมลูกคา
พยสินเอา
ภัยรถยนต 
ตลาดของ 

มสถาบัน
ใหบริการ



แกลูกคา
สรุปไดว
30 ของ
เทาน้ัน 

  
ประกัน
โดยมีเบี้

บริษัท ป

 

ชีวิตและ

ากลุมน้ี คือ การ
วา ต้ังแตธนชาต
รายไดรวมของ

ภาวะอุตสาห
วินาศภัย คาดว
้ยประกันภัยรับ

ประกันชีวิตนค

 ลักษณะผลิต

 ใหบริการรับ
ะสุขภาพ สําหรั

ดานผลิตภัณ
ช่ัวระยะเวลา
‐ ผลิตภัณ

สิ้นปก
ครบกํา
ทุนประ

‐ ผลิตภัณ
กรมธร
กําหนด
เริ่มตน 

‐ ผลิตภัณ
กรมธร
กําหนด
เริ่มตน 

‐ ผลิตภัณ
กรมธร
ทุนประ
ที่ 4 รับ
209.5 ข

‐ ผลิตภัณ
ทุกกร
ความค
คารักษ

ส

รประกันภัยเบ็ดเ
ตประกันภัยได
งธนชาตประกัน

หกรรมประกัน
วาในป 2558 อัต
รวมอยูที่ 236,8

รหลวงไทย จํา

ภัณฑหรือบริก

บประกันชีวิตรา
รบับุคคล ลูกคา

ณฑประกันชีวิต
 ดังน้ี 
ณฑ SCI Life 
รมธรรมที่ 1 - 
าหนดรอยละ 
ะกันภัยเริ่มตน 
ณฑ SCI Life 
รรมที่ 1 - 9 รับ
ดรอยละ 330 ข
 
ณฑ SCI Life 
รรมที่ 1 - 9 รับ
ดรอยละ 434 ข
 
ณฑ SCI Life
รรมที่ 1 รับเงินคื
ะกันภัยเริ่มตน 
บเงินคืนรอยละ 
ของทุนประกัน
ณฑ Healthy M
ณี  ทั้งกรณีเจ็บ
คุมครองดานค
าพยาบาลสูงถึง

สวนที่ 1 ลักษณ

เตล็ดและการป
เริ่มประกอบธุร
นภัย นอกจากน้ี 

วินาศภัยไทยจ
ตราการเติบโตข
823 ลานบาท 

กัด (มหาชน) 

าร 

ายบุคคล ประกั
สถาบัน และอง

ตรายบุคคลขอ

 20/10M ระยะ
 19 รับเงินคืนร
 150 ของทุนป

10/3 ระยะเวล
บเงินคืนรอยละ
องทุนประกันภั

10/4 ระยะเวล
บเงินคืนรอยละ
องทุนประกันภั

e 5/2 ระยะเวล
คืนรอยละ 2 ขอ
 สิ้นปกรมธรรม
 7 ของทุนประ
ภัยเริ่มตน รวม
Maxระยะเวลา
บปวยและอุบั
คารักษาพยาบ
ง 200,000 บาท

ณะการประกอบ

ระกันอัคคีภัย จ
รกิจประกันวินา
 ไดเปดดําเนินก

จากประมาณกา
ของธุรกิจประกั

กันชีวิตกลุม ซึ่ง
งคกรทั่วไป 

งประกันชีวิตน

ะเวลาเอาประกัน
รอยละ 3 ของทุ
ประกันภัยเริ่ม

ลาเอาประกันภัย
ะ 3 ของทุนปร
ภัยเริ่มตน รวมรั

ลาเอาประกันภัย
ะ 4 ของทุนปร
ภัยเริ่มตน รวมรั

ลาเอาประกันภั
องทุนประกันภั
มที่ 3 รับเงินคืน
กันภัยเริ่มตน แ
รับเงินคืนตลอด
เอาประกัน 5 ป

บั ติ เหตุ  โดยให
าลในฐานะผูป
ตอครั้ง 

บธุรกิจ หนา 2-1

จากลักษณะของ
าศภัย มิไดมีกา
การใหบริการรับ

ารเบี้ยประกันภั
กันวินาศภัยจะมี

งเปนหลักประ

นครหลวงไทย

นภัย 20 ป ชําร
ทุนประกันภัยเริ
มตน รวมรับเงิ

ย 10 ป ชําระเบี้
ะกันภัยเริ่มตน
รับเงินคืนตลอด

ย 10 ป ชําระเบี้
ะกันภัยเริ่มตน
รับเงินคืนตลอด

ัย 5 ป ชําระเบี้ย
ภัยเริ่มตน สิ้นป
นรอยละ 6 ของ
และสิ้นปกรมธ
ดสัญญารอยละ
ป ชําระเบี้ยประ
หความคุมครอ
ปวยใน ทั้งกร

 บริษัท ทุน
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งฐานลูกคาที่ได
รพ่ึงพิงลูกคารา
บประกันภัยเฉพ

ภัยรับโดยตรงข
มีอัตราการเติบโ

กันดานการออ

ย มีผลิตภัณฑส

ะเบี้ยประกันภัย
ริ่มตน สิ้นปกร
งินคืนตลอดสัญ

้ยประกันภัยเพีย
 สิ้นปกรมธรร
ดสัญญารอยละ

้ยประกันภัยเพีย
 สิ้นปกรมธรร
ดสัญญารอยละ

ยประกันภัยเพีย
กรมธรรมที่ 2 ร
งทุนประกันภัย
รรมที่ 5 รับคืน
ะ 229.5 ของทนุ
ะกัน 5 ป ใหคว
องชีวิตสูงถึง  
ณีเจ็บปวยแล

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ดกลาวมาขางตน
ายหน่ึงรายใดเกิ
พาะลูกคาภายใน

ของป 2558 ขอ
โตที่ประมาณร

มเงิน ใหความ

สะสมทรัพย ผ

ัยเพียง 10 ป ดา
มธรรมที่ 20 รั
ัญญารอยละ 2

ยง 3 ป ดานเงิน
รมที่ 10 รับคืน
ะ 357 ของทุนป

ยง 4 ป ดานเงิน
รมที่ 10 รับคืน
ะ 470 ของทุนป

ยง 2 ป ดานเงิน
รับเงินคืนรอยล
ยเริ่มตน สิ้นปก
นเมื่อครบกําหน
นประกันภัยเริ่มต
ามคุมครองการ
 100,000 บาท
ละอุบัติเหตุ ดว

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

นสามารถ
กินรอยละ 
นประเทศ

งสมาคม
รอยละ 12

มคุมครอง

ลิตภัณฑ 

านเงินคืน
ับคืนเมื่อ
207 ของ 

นคืนสิ้นป
นเมื่อครบ
ระกันภัย

นคืนสิ้นป
นเมื่อครบ
ระกันภัย

นคืนสิ้นป
ละ 5 ของ
กรมธรรม 
นดรอยละ 
ตน 
รเสียชีวิต
ท  พรอม 
วยวงเงิน 



สิ้นเชิง 
รถจักรย
คุมครอง

ดานสุข
สุขภาพ 

ที่รับปร
ความคุม
รายงวด 

 
รายบุคค
ที่ตรงตา

 
ตอบสน
หลักปร
Manage

ธุรกิจบ

บริษัทบ

คุณภาพ
เพ่ือนําม
กระทรว

ทางการ
หน้ีดอย
สามารถ
รวมทั้งก

ดานผลิตภัณ
 และการบาดเ
ยานยนต ชดเช
งสมาชิกที่มีอาย

ดานผลิตภัณ
ภาพโดยใหคว
 ดวยเบี้ยประกัน

ดานผลิตภัณฑ
ระกันภัยรายบุค
มครองการเสีย
 งวดละเทาๆ กั

 การตลาดและ

 กลุมลูกคาเปา

กลยุทธดานก
คล สําหรับกลุม
ามความตองกา

 ชองทางการจ

ประกันชีวิต
นองความตองก
ระกอบดวย ชอ
ement ชองทางก

บริหารสินทรัพ

บริหารสินทรัพย

ลักษณะผลิตภัณ

บบส. เอ็นเอฟเ
พรวมทั้งหลัก
มาบริหารหรือจํ
วงการคลังหรือ

การตลาดและภ

การบริหารจัด
รเงินของลูกห
ยคุณภาพและฟ
ถชําระหน้ีไดตา
การขายทรัพยสิ

ส

ณฑประกันอุบัติ
เจ็บอันเน่ืองม
ชยรายไดสูงสุด
ยุระหวาง 1 - 65

ณฑประกันชีวิต
วามคุมครองทั้
นอัตราเดียวทุก

ฑประกันชีวิตแ
คคล คุมครองสิ
ยชีวิตและทุพพ
ัน หรือลดลงเป

ะภาวะการแขง

าหมาย 

การตลาดของป
มลูกคาหลักเปน
ร สรางความสมั

จําหนาย 

ตนครหลวงไท
การทางดานการ
องทางการขายผ
การขายผานนา

พย 

ย เอ็น เอฟ เอส 

ณฑหรือบริการ

เอสและบบส. 
ประกันของสิ
จําหนายจายโอ
กฎหมายวาดวย

ภาวะการแขงขัน

ดการทรัพยสิน
น้ี ความสามาร
ฟนฟูคุณภาพลูก
ามความสามารถ
สินรอการขายให

สวนที่ 1 ลักษณ

ติเหตุสวนบุคค
าจากอุบัติเหตุ
ด 365 วัน สาม
5 ป 

ตกลุมของบริษั
งในเวลาทํางา
เพศ ทุกอายุ 

แบบคุมครองสิน
สินเช่ือเพ่ือไมให
พลภาพถาวร ด
ปนรายงวดดวยอ

ขัน 

ประกันชีวิตนค
นลูกคาที่มีรายไ
มพันธและมอบ

ทย ดําเนินธุรกิ
รเงินและความ
ผานทางโทรศัพ
ยหนานิติบุคคล

 จํากัด และบริษั

ร 

แมกซซึ่งบริษัท
สินทรัพยน้ัน จ
นตอไป และป
ยบริษัทบริหารส

น 

ดังกลาวมีเปาห
รถในการชําร
กหน้ี โดยดําเนิ
ถที่แทจริง และ
หแกบุคคลภายน

ณะการประกอบ

ล มีผลิตภัณฑ
ตุ ตลอด 24 ช่ัว
มารถเลือกทําป

ษัท มีผลิตภัณฑ
นและนอกเวล

นเช่ือ MRTA (
หการผอนเปน
วยจํานวนเงินเ
อัตราดอกเบี้ยท

ครหลวงไทย มุ
ดระดับกลางขึ้น
บการบริการให

ิจภายใตกลยุท
มคุมครองไดอย
พท (Telesales)
ล (Broker) ที่ไม

ษัทบริหารสินท

ทฯ ถือหุนโดยต
จากสถาบันกา
ประกอบกิจการ
สินทรัพย หรือ

หมายหลักในก
ะหน้ีของลูกห
นินการติดตามล
ะกลับเปนสินเช่ื
นอกที่สนใจทั่ว

บธุรกิจ หนา 2-1

ที่ใหความคุมค
วโมง คุมครอง
ประกันไดทั้งแบ

ฑทั้งแบบที่ใหค
ลาทํางาน และรั

(Mortgage Redu
นภาระในกรณีที
เอาประกันภัยท
ทบตน 

งเนนการดําเนิ
้นไป (Middle-U
กับลูกคา 

ทธทางการตล
ยางครอบคลุมท
) ชองทางกา
มใชชองทางการ

รัพย แมกซ จํา

ตรง ประกอบกิ
ารเงินทั่วไปแ
รอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื
กฎหมายอื่นที่เ ี

การแกปญหาห
หน้ี มีวัตถุประส
ลูกหน้ีเพ่ือทําก
ช่ือที่มีคุณภาพ ส
วไป เพ่ือใหเปน

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ครองท้ังการเสี
งอุบัติเหตุจาก
บบรายเดี่ยวแล

ความคุมครองชี
รับความคุมคร

ucing Term As
ที่เกิดเหตุการณ
ที่ลดลงเปนราย

นกิจกรรมทาง
Upper Income)

าดหลากหลาย
ทุกกลุมเปาหมา
ารขายผานกลุม
รขายผานธนาค

กัด 

ิจการรับซื้อหรื
ละสถาบันกา
น่ืองตามที่ไดรับ
ก่ียวของ 

หน้ีคางชําระ โ
สงคและนโยบ
การปรับปรุงโค
สําหรับการบริห
นไปตามกลยุทธ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ยชีวิต ทุพพลภ
กการขับขี่หรือ
ละแบบครอบค

ชีวิตและความ
องไดโดยไมต

ssurance) เปนผ
ณไมคาดคิดตอผู
ยงวด ซึ่งอาจล

งการตลาดสําห
) โดยนําเสนอผ

ยชองทางการ
าย โดยชองทา
มพนักงาน Rel
คารธนชาต 

รือรับโอนสินท
ารเงินที่ปดกิจ
บอนุญาตไวใน

โดยพิจารณาถึ
บายหลักในกา
ครงสรางหน้ี ใ
หารทรัพยสินรอ
ธการดําเนินงาน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ภาพถาวร
โดยสาร
ครัว โดย

คุมครอง 
ตองตรวจ

ผลิตภัณฑ
ผูกู ซึ่งให
ลดลงเปน 

รับลูกคา
ผลิตภัณฑ

ขาย เพ่ือ
งการขาย
ationship 

ทรัพยดอย
การแลว  
นประกาศ

งสถานะ 
รบริหาร 
ใหลูกหน้ี
อการขาย 
นที่วางไว



ไดอยาง
ดานทรัพ
รวมท้ัง
(Packag
ชองทาง
ในการจั
เว็บไซต

บริษัทบ

ที่ไมกอใ
สามารถ

จากธนา
บุคคลภ
ในตลาด
กําหนดร
นําเสนอ
จัดทํารู
ในเครือ
ขายทรัพ
ใหมากที

ธุรกิจลี

บริษัทรา

ใหมและ
และปร
รอยละ 
และรถย

สินเช่ือเ

งมีประสิทธิภา
พยสินรอการข
พิจารณาแตง

ge)ของทรัพยสิน
ง 
จัดจําหนาย เชน
ตของกลุมธนชา

บริหารสินทรัพย

ลักษณะผลิตภัณ

บบส. ทีเอส ป
ใหเกิดรายไดแ
ถชําระหน้ีไดตา

การตลาดและก

บบส. ทีเอส มีว
าคารนครหลวง
ายนอกที่สนใจ
ดอสังหาริมทรัพ
ราคาขายและบริ
อขายตอลูกคาก
ปแบบ (Packa
และเพ่ิมชองทา
พยสิน หรือผาน
ที่สุด 

ลีสซ่ิง 

าชธานี ลิสซิ่ง จ

ลักษณะผลิตภัณ

ราชธานีลิสซิ่งด
ะเกา โดยเฉพาะ
ระเภทรถยนต
 60 และ 40 ตา
ยนตประเภทอื่น

การดําเนินธุรกิ
เชาซื้อรถยนตใ

ส

พและสามารถ
ขายไวเปนการเ
ต้ังตัวแทนนา
นใหมีมูลคาเพ่ิม

น ผานนายหนาห
าต รวมถึงการจั

ย ที เอส จํากัด 

ณฑหรือบริการ

ประกอบธุรกิจ
ละทรัพยสินรอ
มความสามารถ

การแขงขัน 

วัตถุประสงคแล
งไทย เพ่ือนํามา
ทั่วไป ดังน้ัน เพ
พยได บบส. ทีเ
ริหารทรัพยสิน
กลุมเปาหมาย ร
age) ของทรัพ
างในการจัดจําห
นเว็บไซตของกล

จํากัด (มหาชน)

ณฑหรือบริการ

ดําเนินธุรกิจให
ะรถยนตเพ่ือการ
 น่ังสวนบุคคล
ามลําดับ ของย
น คิดเปนประมา

กิจใหบริการสิน
ใหม จึงตองคําน

สวนที่ 1 ลักษณ

ถแขงขันกับคูแ
ฉพาะ เพ่ือทําห
ายหนาระดับมื
ม(Value-Added

หรือตัวแทนจัด
ัดหาสื่อที่มีประ

 

บริหารสินทรั
อการขาย โดยดํ
ถที่แทจริง และ

ละนโยบายหลัก
าบริหารหรือจํา
พ่ือใหการขายท
เอส จึงไดวาจาง
ขนาดใหญที่มีม
วมทั้งแตงต้ังน
ยสินใหมีมูลค
หนาย เชน ผาน
ลุมธนชาต รวมถึ

 

 

หบริการสินเช่ือเ
รพาณิชย ซึ่งได
ล ทั้งน้ี  มีเงินใ
ยอดเงินใหสินเ
าณรอยละ 75 แล

นเช่ือเชาซื้อรถย
นึงถึงปจจัยควา

ณะการประกอบ

แขงในตลาดอสั
หนาที่กําหนดร
มืออาชีพในก
d)เพ่ิมขึ้น โดยป

ดหาและติดตอก
ะโยชนตอการจํ

รัพยดอยคุณภา
ดําเนินการติดตา
กลับเปนสินเช่ือ

กในการบริหาร
าหนายจายโอน
ทรัพยสินกระทํ
งที่ปรึกษาพิเศษ
มูลคาสูง พรอม
ายหนาหรือตัว
คาเพ่ิม (Value
นนายหนาหรือต
ถึงการจัดหาสื่อ

เพ่ือเชาซื้อและส
แก รถกระบะ ร
ใหสินเช่ือเชา
เช่ือทั้งหมด แล
ละ 25 ตามลําดับ

นตมือสองน้ัน 
ามเสี่ยงหลายด

บธุรกิจ หนา 2-2

สังหาริมทรัพย
าคาขายและบริ
ารขายทรัพยส
ประสานความร

กับบริษัทที่ดําเน
จาํหนาย เพ่ือเขา

าพที่รับโอนจา
ามลูกหน้ีเพ่ือทํา
อที่มีคุณภาพ 

รหน้ีดอยคุณภา
น รวมทั้งการขา
าไดอยางมีประ
ษดานทรัพยสิน
มทั้งศึกษาความเ
แทนระดับมืออ
-Added)โดยป
ตัวแทนจัดหาแล
อที่มีประโยชนต

สินเช่ือเพ่ือเชาท
รถแท็กซี่ รถหัว
ซื้อรถยนตให
ละมีสัดสวนเงิ
บ 

 ถือเปนธุรกิจที่
ดานในการพิจา

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ได โดยไดมีกา
ริหารทรัพยสิน
สินเหลาน้ัน  ด
รวมมือกับกลุม

นินการประมูล
าถึงกลุมเปาหม

ากธนาคารนคร
าการปรับปรุงโ

พและฟนฟูคุณ
ายทรัพยสินรอก
สิทธิภาพและส

นรอขายไวเปนก
เปนไปไดของท
อาชีพในการขา
ระสานความร
ละติดตอกับบริ
ตอการจําหนาย 

ทางการเงิน โดย
วลาก และรถบร
หมและรถยนต
นใหสินเช่ือเช

มีความเสี่ยงเม่ือ
รณาปลอยสินเ

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ารวาจางที่ปรึก
นขนาดใหญที่มี
ดวยการจัดทํา
มบริษัทในเครือ

ขายหลักทรัพย
ายใหมากที่สุด 

รหลวงไทย ทั้
โครงสรางหน้ี ใ

ณภาพลูกหน้ีที่รั
การขาย (NPA)
สามารถแขงขัน
การเฉพาะ เพ่ือ
ทรัพยสิน จัดทํา
ายทรัพยสินเหล
รวมมือกับกลุ
ริษัทที่ดําเนินกา
 เพ่ือเขาถึงกลุม

ยมุงเนนตลาดร
รรทุกขนาดใหญ
ตเกา คิดเปนป
ชาซื้อสําหรับรถ

อเทียบกับการใ
เช่ือ ซึ่งไดแก ส

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

กษาพิเศษ 
มีมูลคาสูง 
ารูปแบบ
 และเพ่ิม

ยและผาน
 

ั้งสินเช่ือ 
ใหลูกหน้ี

ับโอนมา
) ใหแก
นกับคูแขง
ทําหนาที่
าแผนและ
ลาน้ันเพ่ือ
มบริษัท 
ารประมูล
เปาหมาย

ถยนตทั้ง
ญ เปนตน 
ประมาณ 
ถบรรทุก  

ใหบริการ
สภาพการ      



ใชงานข
ทีมงานที

การตออ
การอําน
การคุมค

ภาวะทีผ่
จี นยั งอ
สงผลให
ธนาคาร
สวนบุค
รถยนตเ
การปลอ
ใหมแล
เปาหมา
เจริญเติบ
สวนบุค
สามารถ

และการ
แบงทาง

การจัด

  

  
และเรียก
ที่สําคัญ

  

  
เพ่ือนับเ
ลานบาท
1,052 ล

 

ของรถ ราคาอา
ที่มีประสบการณ

นอกจากน้ี ราช
อายุกรมธรรมป
นวยความสะดว
ครองทรัพยสินข

การตลาดและก

ในป 2557 สภา
ผอนคลาย ประก
อยู ในภาวะช
หภาพรวมของก
รพาณิชย ธุรกิจล
คลเปนหลัก มีก
เพ่ือการพาณิชย
อยสินเช่ือเชาซื้อ
ะรถบรรทุกมือ
ยสัดสวนที่รอย
บโตอยางตอเน่ื
คคลซึ่งจะทําให
ถเพ่ิมโอกาสในก

จากประสบการ
รใหผลตอบแทน
งการตลาดไวได

หาผลิตภัณฑ

(1) แหลงทีม่

 แหลงที่
กชําระแลวโดย

ญของธนาคารธน

 1. เงิน

 2. เงิน
เปนเงินกองทุน
ท หุนกูไมดอย
านบาท และอื่น

ส

งอิงในตลาดรถ
ณในการตรวจส

ชธานีลิสซิ่งยัง
ประกันภัย รวม
วกใหกับลูกคา
ของลูกคาและป

การแขงขัน 

าพเศรษฐกิจขอ
กอบกับแนวโน
ะลอ ตัว  รวม
การแขงขันในธุร
ลิสซิ่งและเชาซื
การปรับตัวและ
ย เพ่ือรักษาอัตร
อรถยนตเพ่ือกา
อสองตามกลยุ
ยละ 70 - 75 ขอ
น่ืองและใหผลต
หสามารถเลี่ยง
การแขงขันทางธ

รณอันยาวนาน
นที่ดีแกผูจําหน
ด ภายใตสถานก

ฑหรือบริการ  

มาของเงินทุน 

มาของเงินทุนข
ยในป 2557มีจํา
นชาตยังไดจาก

นรับฝากณ สิ้นป

นกูยืมจํานวน 
นช้ันที่ 1 จํานว
ยสิทธิ จํานวน 1
นๆ จํานวน 49 ล

สวนที่ 1 ลักษณ

ถยนตมือสอง ก
สอบสภาพและร

มีการใหบริกา
มทั้งการนํารถย
แลว ยังเปนกา
ปองกันความเสยี

องโลกมีความผั
มของเศรษฐกิจ
ถึ งประ เทศไ
รกิจลิสซิ่งและเช
ซื้อของผูผลิตแล
ะขยายสัดสวนไ
ราการเติบโตแล
ารพาณิชยที่ราช
ทธทางธุรกิจ เ
งพอรตสินเช่ือ
ตอบแทนในดาน
การแขงขันกับ
ธุรกิจไดมากขึ้น

และความชํานา
นายรถยนตมือส
การณการแขงขนั

ของธนาคารธน
นวน 55,137 ลา
แหลงที่มาที่สํา

ป 2557มีจํานวน

90,198ลานบาท
น 7,130 ลานบ
15,271 ลานบา
ลานบาท 

ณะการประกอบ

การตรวจสอบห
ราคาตลาดของร

รหลังการขาย 
ยนตไปตรวจส
รเสริมรายไดใ
ยหายใหแกราชธ

ผันผวนอยางตอ
จที่ดีขึ้น แตกลุม
ไทยซึ่ งอยู ใน
ชาซื้อในประเท
ละตัวแทนจําหน
ไปยังการใหสิน
ละสวนแบงทาง
ชธานีลิสซิ่งมีคว
เพ่ือใหสอดคล
เชาซื้อของราช
นอัตราการทํากํ
บสถาบันการเงิ
น 

าญทางธุรกิจ ก
สอง ทําใหราชธ
นที่รุนแรงในป

นชาตและบริษัท
านบาทรวมถึงส
คัญอีก 2 แหงคื

น 696,992 ลาน

ทแบงเปน แหล
บาท หุนกูดอยสิ
าท หุนกูระยะสั้

บธุรกิจ หนา 2-2

หลักฐาน ทะเบีย
รถยนตมือสอง 

 เชน การใหบริ
สภาพเพ่ือตอภา
ใหกับราชธานีลิ
ธานีลิสซิ่งดวย 

อเน่ือง ถึงแมวา
มประเทศเศรษฐ
ภาวะชะลอต

ทศ ยังคงมีการแ
นายรถยนต ซึ่ง
เช่ือสําหรับรถย
การตลาด อยาง
วามชํานาญโดย
ลองกับภาวะกา
ธานีลิสซิ่ง เน่ือ
กําไรที่สูงกวา อี
นขนาดใหญที่

การใหบริการท่ีร
านีลิสซิ่งยังคงส
จจุบัน 

ทยอยนอกจากจ
สํารองตามกฎห
คือ 

บาท 

ลงเงินทุนที่ไดจ
สิทธิเพ่ือนับเปน
สั้น จํานวน 30,

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ยนรถยนต เปน

ริการตอภาษีท
ษีทะเบียนรถย
ลิสซิ่ง รวมทั้งเอ

าเศรษฐกิจของส
ฐกิจหลักอื่นทั้งใ
ตั วจากปญหา
ขงขันที่รุนแรง
มุงเนนการทําต
ยนตมือสอง ทั้ง
งไรก็ตาม ยังคง
เฉพาะในกลุมร
ารแขงขันในตล
งจากคาดวาลูก
อีกทั้งยังมีความ
ทีมีตนทุนการดํ

รวดเร็ว รวมถึง
สามารถแขงขัน

ะไดจากเงินกอ
หมายและกําไรส

จากหุนกูดอยสิท
นเงินกองทุนช้ั
180 ลานบาท ต

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

นตน ดวยเหตุน้ี

ะเบียนรถยนต
ยนต ซึ่งนอกจา
อื้อประโยชนใ

สหรัฐฯ มีเงินเ
ในกลุมยุโรป ญี
าภายในประ
โดยสถาบันการ
ตลาดสินเช่ือรถ
งในกลุมรถยนต
มีแผนการรักษ
รถบรรทุก ทั้งร
ลาดที่รุนแรง โ
กคากลุมดังกลาว
เสี่ยงที่ตํ่ากวาร
ดําเนินงานที่ตํ่า

งการรักษาความ
น และสามารถรั

องทุนซึ่งไดแกท
สะสมแลวแหล

ทธิที่มีลักษณะ
ช้ันที่ 2 จํานวน
ต๋ัวสัญญาใชเงิ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

้ จึงตองมี

ประจําป  
ากจะเปน 
ในแงของ 

ฟออยูใน
ญี่ปุน และ
เทศ เอง 
รเงิน เชน 
ยนตใหม
ตและกลุม
าสัดสวน
ถบรรทุก
โดยยังคง
วจะมีการ
ถยนตน่ัง
กวา และ

มสัมพันธ
ักษาสวน

ทุนที่ออก
ลงเงินทุน

คลายทุน
น 36,516  
นจํานวน 



  

  
โดย ณ ส
เพ่ือใชใ
2,902 ล

  
เปนการ

 

(2) การจัดห

 ธนาคาร
สิ้นป 2557 ธน
ในการบริหารสิ
านบาท ลดลงจ

 ยอดเงิน
รใหกูยืมเงินภาย

ส

หาเงินทุนหรือให

รธนชาตไดให
นาคารธนชาตไ
สินทรัพยดอยคุณ
จาก 4,555 ลานบ

นกูยืมคงคางดังก
ยใตการอนุญาต

สวนที่ 1 ลักษณ

หกูยืมผานบุคค

หกูยืมแกบริษัท
ดใหกูยืมแกบริ
ณภาพตามนโย
บาทณ สิ้นป 25

กลาวคิดเปนรอ
ตจาก ธปท. 

ณะการประกอบ

คลที่เก่ียวของกับ

ทใหญ บริษัทย
ริษัทบริหารสิน
ยบายธุรกิจของ
556  

อยละ 0.41 ของ

บธุรกิจ หนา 2-2

บผูบริหารหรือผู

อย และบริษัท
นทรัพย ทีเอส จํ
กลุมธนชาตโด

งยอดเงินที่ใหกู

 บริษัท ทุน
แบบแสดงร
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ผูถือหุนรายใหญ

ทที่เก่ียวของกัน
ากัด (บริษัทยอ
ดยในป 2557 มี

กูยืมทั้งหมด ณ 

นธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ญ 

นเฉพาะในกลุม
อยของธนาคาร
ยอดเงินกูคงคา

 สิ้นป 2557โด

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

มธนชาต 
รธนชาต)
างจํานวน 

ยทั้งหมด



3. ปจจ

ภาพรว

สถานก
การเบิก

การอนุม
สินเช่ือข
สินเช่ือเ
สินเช่ือเ

เปนตัวข
ในหลาย
ดานสภา

อยางตอ
การประ
เงินกอง
ธนาคาร
การขยา

บริหารค
และภาย
ใหเปนไ

โครงส

ภาพรวม
ธุรกิจ (B
บริษัทฯ

ใหสอด
ตอเน่ือง
พิจารณา

จัยความเสีย่

วมการบริหาร

ในป 2557 เ
การณความไม
จายเงินงบประ

และจากปจจั
มัติสินเช่ือมาก
ของธนาคารพา
เพ่ือการอุปโภค
ชนกัน  

สําหรับในป
ขับเคล่ือนเศรษ
ยดาน ซึ่งอาจส
าพคลอง เปนต

บริษัท ทุนธ
อเน่ือง นอกจา
ะเมินความเพีย
งทุนของธนาค
รธนชาตสามาร
ยธุรกิจไดอยาง

อยางไรก็ตาม
ความเสี่ยงอยาง
ยนอกที่เปลี่ยน
ไปตามกรอบนโ

รางในการบริ

คณะกรรมกา
ม (Enterprise-w
Business Con
 โดยจะพิจารณ

คณะกรรมกา
คลองกับนโยบ
งทางธุรกิจ (Bu
าอนุมัติ  

ยง 

รความเสี่ยง 

เศรษฐกิจไทยเ
มแนนอนทาง
มาณของภาครัฐ

จัยเสี่ยงตาง ๆ ข
กขึ้น ประกอบก
าณิชยในป 255
คบริโภคสวนบุ

 2558 แมวาเศ
ษฐกิจที่สําคัญ แ
งผลกระทบตอ
น 

นชาต จํากัด (
กน้ี ธนาคารธน
งพอของเงินกอ
ารพาณิชยดวย
รถบริหารจัดกา
งมั่นคง 

ม คณะกรรมการ
งตอเน่ือง เพ่ือใ
นแปลงไป บริษ
โยบายผานการ

ริหารจัดการค

ารบริษัทฯ  มีบ
wide Risk) ซึ่งค
ntinuity Mana
ณาถึงผลกระทบ

ารบริหาร  มีบท
บายการบริหาร
usiness Cont

สวนที่

เผชิญกับปจจัย
การเมืองภาย
ฐ  สงผลใหเศร

างตน ธนาคาร
กับบริษัทขนา

57  ขยายตัวในอ
คคล ขณะที่กา

ศรษฐกิจไทยจะ
แตก็ยังคงมีควา
อความเสี่ยงดาน

(มหาชน) (“บ ิ
นชาต จํากัด (ม
องทุน (ICAAP
ยหลักเกณฑ Ba
ารเงินกองทุนอ

รและผูบริหารร
ใหมั่นใจวามาต
ษัทฯ ไดกําหน
กํากับดูแลของค

วามเส่ียงของ

บทบาทในการก
ครอบคลุมการบ
gement) ของก
ตอเปาหมายกา

ทบาทในการบริ
รความเสี่ยงขอ
tinuity Mana

 ที่ 1 ปจจัยความเ

ยเสี่ยงหลายดา
ยในประเทศ   
ษฐกิจไทยป 25

รพาณิชยจึงมีคว
ดใหญหันมาร
อัตราชะลอลงเ
ารแขงขันทางด

ะมีแนวโนมฟน
ามเปราะบาง แ
นตาง ๆได ทั้งค

ริษัทฯ”) ตระห
มหาชน) (“ธน
P) เพ่ือรองรับ
asel III ที่ธน
อยางมีประสิทธิ

ระดับสูงของบริ
รการตาง ๆ ยัง
นดโครงสรางอ
คณะกรรมการต

งบริษัทฯ 

กําหนดนโยบา
บริหารความเสี่
กลุมธนชาตใหมี
ารดําเนินงานแล

รหิารจัดการควา
องบริษัทฯ ร
agement) ของก

    

เสี่ยง หนา 3-1 

าน ไมวาจะเป
 ภาระหน้ีครัว
557  ขยายตัวใน

วามระมัดระวังใ
ะดมเงินทุนโด
มื่อเทียบกับปก
านเงินฝากลดค

นตัวขึ้น โดยมี
และมีปจจัยเสี่ย
วามเสี่ยงดานต

หนักและใหค
าคารธนชาต”)
บความเสี่ยงปร
นาคารแหงประ
ธิภาพ มีฐานะเงิ

รษิัทฯ ยังคงมีก
งคงมีความสอด
องคกรเพื่อสนั
ตาง ๆ ดังน้ี 

ย และแนวทาง
ยงของกลุมธน
มีประสิทธิภาพ
ละฐานะการเงิน

ามเสี่ยง พิจารณ
วมทั้ง พิจารณ
กลุมธนชาตเพ่ือ

    บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

นการชะลอตัว
วเรือนที่อยูใน
นอัตราชะลอลง

ในการดําเนินธุ
ดยการออกหุน
กอน ทั้งในสวน
ความรอนแรงล

การใชจายและ
ยงที่จะตองทําก
ตลาด ความเสี่ย

วามสําคัญกับ
) ซึ่งเปนบริษัท
ระเภทตาง ๆ ต
ะเทศไทย (“ธป
งินกองทุนที่แข็

ารกํากับดูแล ติ
ดคลองและทันต
ับสนุนการบริ

งดูแลการบริหา
ชาต และการบ ิ
และสอดคลอง
นของบริษัทฯ 

ณาอนุมัติและกํา
ากล่ันกรองนโ
อเสนอตอคณะ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

วลงของเศรษฐ
นระดับสูง  แล
งเมื่อเทียบกับป 

ธุรกิจ มีความเข
กูมากขึ้น ทําใ
นของสินเช่ือธุร
ลงตามการชะล

ะการลงทุนจา
การติดตามอยา
งดานเครดิต ค

การบริหารคว
ทยอยของบริษั
ามมาตรการกํา
ปท.”) กําหนด 
ข็งแกรง สามาร

ติดตามและพัฒน
ตอปจจัยเสี่ยงทั
ริหารจัดการคว

ารความเสี่ยงใน
ริหารความตอเ
งกับการดําเนิน

ากับดูแลการทํา
โยบายการบริห
ะกรรมการของ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ฐกิจโลก  
ะปญหา 
 2556 

มงวดใน
หเงินให
รกิจ และ
อตัวของ

กภาครัฐ 
งใกลชิด 
วามเสี่ยง

วามเสี่ยง 
ัทฯ ไดมี 
ากับดูแล
ซึ่งทําให
ถรองรับ

นาระบบ
ทั้งภายใน
วามเสี่ยง 

นลักษณะ
เน่ืองทาง
นงานของ

าธุรกรรม
หารความ
งบริษัทฯ 



 
นโยบา
ในการบ
บริหาร
นอกจาก
บริหารค
ตองดําเน

และขอบ
ระบบบ
กลุมธน

ภาพแส

ขอมูล ณ

มีหนวย
Unit) แล

กําหนด
กระบวน
ปจจัยคว

สาย

คณะกรรมก
ยการบริหารค
บริหารความเสี่
ความเสี่ยงขอ
กน้ี ยังมีบทบาท
ความเสี่ยงที่กํา
นินการปรับปรุ

คณะกรรมกา
บังคับของทางก
บริหารความเสี
ชาต  

สดงโครงสรา

ณ วันที่ 27 กุมภ

- การดําเนิ
งานที่ทําหนาที่
ละหนวยงานทีบ่

- บริษัทฯ 
หนาที่ความรับ
นการบริหารคว
วามเสี่ยง 2) กา

ยงานธุรกิจ

ฝ

การบริหารควา
ความเสี่ยงของ
สี่ยงใหสอดคลอ
องบริษัทฯ โดย
ทในการควบคุม
หนดไว  รวมถึ
รงุ เพ่ือใหสอดค

ารตรวจสอบ  
การที่เก่ียวของ
สี่ยงของกลุมธ

งการบริหารค

ภาพันธ 2558 

นงานตาง ๆ อ
ที่ควบคุมติดตาม
บันทึกรายการ 

กําหนดนโยบ
บผิดชอบของห
วามเสี่ยงที่ถือเป
ารพัฒนาเคร่ือง

ฝายวางแผนขอมูล
เพื่อการจดัการ

สวนที่

ามเสี่ยง มีบทบ
กลุมธนชาตตอ
องกับนโยบาย
ยรวมถึงความ
ม ติดตามและดู
ถึงการรายงานผ
คลองกับนโยบา

มีบทบาทในก
ของบริษัทฯ แ
นชาตและปร

ความเส่ียงขอ

ยูภายใตโครงส
มความเสี่ยง (M
(Back Office) 

บายและแนวท
นวยงานตาง ๆ
ปนแนวทางปฏิ
มือและแบบจํา

คณะกรรม
บริษัท ทนุธนชาต จํ

คณะกรรมกา

กรรมการผูจัด

ฝายบญัชี

 ที่ 1 ปจจัยความเ

บาทในการเสน
อคณะกรรมก
การบริหารคว

มมีประสิทธิผล
แลใหบริษัทฯแ
ผลการปฏิบัติกา
ายและกลยุทธที

ารกํากับดูแลแล
ละกลุมธนชาต
ะเมินความเพี

องบริษัทฯ  

สรางองคกรที่มี
Middle Office)
แยกออกจากหน

ทางการบริหารค
 ที่เก่ียวของ 

ฏิบัติ 4 ขั้นตอน
าลอง (Model) 

มการ              
ากดั (มหาชน)

ารบริหาร   

ดการใหญ

สวนบรหิาร
การลง

    

เสี่ยง หนา 3-2 

นอนโยบายการ
ารบริษัทฯ เพ่ื
ามเสี่ยงและทบ
ลของระบบแล
และบริษัทในก
ารตอคณะกรร
ที่กําหนด 

ละติดตามการป
ต รวมทั้ง ประเมิ
ยงพอของระบ

การสอบยันแล
 ไดแก หนวย
นวยงานที่ทําธุร

ความเสี่ยงอยาง
เพ่ือใหพนักงา
น ไดแก 1) ก
ที่เหมาะสมสําห

ค

คณะ

สา

รเงินและ
งทนุ Spe

    บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

รบริหารความ
อพิจารณาอนุม
บทวนความเพี
ละการปฏิบัติต
ลุมธนชาตดําเนิ
มการบริษัทฯ อ

ปฏิบัติงานใหถู
มินประสิทธิภา
บบควบคุมภาย

ะถวงดุลอํานาจ
งานควบคุมคว
รกรรม (Front O

งชัดเจนเปนลา
นไดถือปฏิบัติต
การระบุถึงลักษ
หรับวัดคาความ

คณะกรรมการต

ะกรรมการบริหา

ายการเงิน

Riecial Project

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

เสี่ยงของบริษั
มัติ รวมทั้งวาง
ยงพอของนโย
ตามนโยบายที่
นินการตามนโย
อยางสม่ําเสมอ

กตองตามแนว
าพและประสิท
ยใน โดยภาพร

จ (Check and 
วามเสี่ยง (Risk 
Office) 

ายลักษณอักษร
ตาม และยังได
ษณะของความเ
มเสี่ยง และการ

ตรวจสอบ

ารความเส่ียง

isk Management

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ัทฯ และ
งกลยุทธ 
ยบายการ
ที่กําหนด 
ยบายการ
อ ในสิ่งที่

วนโยบาย
ธิผลของ
รวมของ 

Balance)  
 Control 

ร ซึ่งได
ดกําหนด
เสี่ยงและ 
รประเมิน



ความเสี่
เสี่ยงให

แบบจําล
ควบคุม

ความเสี่

เหมาะส
ลูกคาแล

ประเภท

1. คว

คว
ที่ไดตกล
ตอธุรกิจ
และบริ
หรือให
หลักทรั
ไมค้ําปร

ภา
เครดิต เ
วิเคราะห
ซึ่งเปนห
พิจารณา
หรือลงท
ระดับภา
ภายใตร
ดําเนินก
ปจจัยสํา
เปนไปต
สินเช่ือต

เพ่ื
หลังหัก
บริษัทย

สยง 3) การควบ
ทันตอสถานกา

- การกําหน
ลอง ทําใหบริษั
คาความเสี่ยงที่

- มีการราย
สยงรายงานตอค

ระบบการบริ
สมทันตอเหตุกา
ละพนักงานเปน

ทความเสี่ยงที

วามเส่ียงดานเค

วามเสี่ยงดานเค
ลงไว โดยอาจเ
จ ความผิดพล
ษัทยอย คว
สินเช่ือ การก
ัพยประเภทตรา
ระกันและตราส

ายใตนโยบายแ
เริ่มจากการจัด
หความเสี่ยงที่พั
หนวยงานอิสร
าอนุมัติสินเช่ือ
ทุนที่เหมาะสม
าพรวม ดวยก
ระดับเพดานคว
การดวยความระ
าคัญ โดยมีหน
ตามนโยบายแล
ตามแนวทางขอ

พ่ือใหผลตอบแท
คาความเสี่ยงต
อย จัดใหมีการ

บคุมความเสี่ยง
ารณที่อาจเกิดขึ้

นดขนาดและส
ษัทฯ สามารถรั
สามารถยอมรบั

ยงานการบริหาร
คณะกรรมการบ

ริหารความเสี่ยง
ารณ มีความโป
นสําคัญ 

ท่ีสําคัญของบ

ครดิต (Credit R

รดิต คือ ความเสี
เกิดจากการประ
ลาดในการบริห
วามเสี่ยงดังกลา
กอภาระผูกพันห
าสารหน้ี (Ma
สารหน้ีที่ออกโด

และแนวทางการ
ใหมีการประเมิ
พัฒนาขึ้นตามค
ะเปนผูประเมิน
จะเปนผูพิจารณ
 และเง่ือนไขต
ารกระจายความ
วามเสี่ยงที่กําห
ะมัดระวัง รอบค
นวยงานควบคุม
ละแนวทางบริห
อง ธปท. 

ทนสอดรับกับค
อเงินกองทุน ห
รทดสอบภาวะวิ

สวนที่

ใหอยูในระดับ
้น 

สัดสวนตามคา
ับรูถึงระดับคว
บได และใชเปน

รความเสี่ยงตอค
บริษัทฯ เปนประ

งขางตนมีการพ
ปรงใส ชัดเจน 

บริษัทฯและบ ิ

Risk) 

สี่ยงที่เกิดจากก
ะสบปญหาทางก
หารจัดการของ
าวอาจเกิดขึ้นไ
หรือการค้ําประ

arket Instrume
ดยองคกรเอกชน

รบริหารความเ
มินความเสี่ยงด
วามเหมาะสมข
นความเสี่ยงดว
ณาตัดสินใจเก่ีย
าง ๆ ในการให
มเสี่ยงทางดาน
หนดไว ตล
คอบ เนนการพิ
มความเสี่ยงเปน
หารความเสี่ยงด

ความเสี่ยงที่ได
หรือ RAROC (
วิกฤต หรือ St

 ที่ 1 ปจจัยความเ

ที่ยอมรับได แล

าความเสี่ยงที่แ
ามรุนแรงของค
นระดับสัญญาณ

คณะกรรมการบ
ะจําตามงวดเวล

พัฒนาขึ้นบนพ้ื
 สามารถตรวจส

ริษัทยอย มีดั

ารที่ลูกหน้ีหรือ
การเงินของลูก
ลูกหน้ี ที่อาจ
ไดทั้งจากการทํ
ะกัน ธุรกรรม
ent) ที่ออกโดย
น เชน หุนกู เปน

สี่ยงดานเครดิต
ดานเครดิตของ
ของประเภทคูส
วยแบบวิเคราะห
ยวกับระดับควา
หสินเช่ือหรือกอ
นสินเช่ือไปยังแ
ลอดจนติดตาม
ิจารณาศักยภาพ
นหนวยงานอิส
ดานเครดิต แล

รับ บริษัทฯแล
(Risk Adjusted
tress Test เพ่ื

    

เสี่ยง หนา 3-3 

ละ 4) การติดต

ตกต างกัน 
ความเสี่ยงที่อาจ
ณเตือนภัยกอนที

บริษัทของแตล
ลาที่กําหนด 

ื้นฐานของหลัก
สอบได และมี

ังนี้ 

อคูสัญญาไมสาม
หน้ี จากความผั
จสงผลกระทบต
ทําธุรกรรมทาง
มอื่นที่เก่ียวของ
ยองคกรของรัฐ
นตน 

ต บริษัทฯและบ
ผูกูหรือคูสัญญ
สัญญา และมอ
หดังกลาว ทั้ง
ามเสี่ยงดานเคร
อภาระผูกพัน ร
ตละสวนธุรกิจ
ดูแลคุณภาพสิ
พของธุรกิจและ
สระทําหนาที่ตร
ละมีหนวยงานต

ละบริษัทยอยมีก
d Return on C
อคาดการณคว

    บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ตามสถานะควา

โดยเครื่องมือ
จเกิดขึ้น และเพื
ที่จะเกิดความเสี

ะบริษัทยอยที่ส

กความระมัดระ
การคํานึงถึงผล

มารถชําระหน้ี ห
ผันผวนทางเศรษ
ตอรายไดและเงิ
การเงินโดยปก
งกับการใหเครดิ
หรือรัฐวิสาหกิ

บริษัทยอยไดส
ญา หรือผูออกต
อบหมายใหหน
งน้ี คณะกรร
ดิตของผูกูหรือ
รวมทั้งควบคุมส
และกลุมลูกคา
นเช่ือใหมีการ
ะความสามารถ
รวจสอบการทํา
ตรวจสอบรับผิ

การนําเครื่องมือ
Capital) มาใช น
ามเสียหายที่อา

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ามเสี่ยงเพ่ือจัดก

ที่ใชวัดความเสี
พ่ือใชเปนเพดา
สียหายรุนแรง 

สําคัญและสรุป

ะวัง มีการปรับ
ลประโยชนของ

หรือปฏิบัติตาม
ษฐกิจ ซึ่งสงผล
งินกองทุนของ
กติ เชน การ
ดิต และการล
กิจที่รัฐบาลหรือ

สรางวัฒนธรรม
ตราสารหน้ี โดย
นวยงานวิเคราะห
รมการที่มีอํานา
อคูสัญญา วงเงิ
สถานะความเสี่
าตาง ๆ อยางเห
รจัดการอยางเห
ถในการชําระหน
าธุรกรรมดานเ
ผิดชอบในการส

อในการวัดผลต
นอกจากน้ี บริษ
าจเกิดขึ้นในภา

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

การความ

สี่ยงหรือ
านในการ

ภาพรวม

บปรุงให
งผูถือหุน 

มเง่ือนไข
ลกระทบ
งบริษัทฯ  
รใหกูยืม 
ลงทุนใน
อ ธปท.  

มทางดาน
ยใชแบบ
หสินเช่ือ
าจในการ
นสินเช่ือ
สี่ยงทั้งใน
หมาะสม 
หมาะสม 
น้ีคืนเปน
ครดิตให
สอบทาน

ตอบแทน
ษัทฯและ
วะวิกฤต 



ที่จะสง
ตามสม
ธุรกิจอยู

กลุมลูก
Portfoli

สถานะเ
ไดดังน้ี 
 

การเกษ

อุตสาห

ธุรกิจอ

การสา

การบริ

     เพ่ือ

     เพ่ือ

     เพ่ือ

     อื่น

อื่น ๆ 

หัก : กํ

รวมเงิ

ลดลงจา
ธรรมดา

ของแตล

ผลใหลูกหน้ีมี
มติฐานและปจ
ยู 

ปจจัยความเสี

1.1 ความเสี

บริษัทฯ
คาที่มีศักยภาพ
o ของสินเช่ือโด

 
เงินใหสินเชื่อ ณ
 

ป

ษตรและเหมือง

หกรรมการผลิต

อสังหาริมทรัพย

าธารณูปโภคแล

รโิภคสวนบุคค

อที่อยูอาศัย 

อธุรกิจหลักทรัพ

อเชาซื้อ 

 ๆ 

กําไรสวนของเงิ

นใหสินเชื่อ 

จากขอมูลสิน
ากรอยละ 55.63
า ซึ่งมีมูลคาตอส

1.2 ความเสี

สินเช่ือ
ละสถาบันการ

ความสามารถ
จจัยเสี่ยงตาง ๆ 

สี่ยงดานเครดิต

สี่ยงจากการกระ

ฯและบริษัทยอ
ดี และควบคุม
ดยรวม มีการติ

ณ วันท่ี 31 ธันว

ประเภทธุรกิจ 

งแร 

ตและการพาณิช

ยและการกอสร

ละบริการ 

ล 

พย 

งินตนจากการโอ

นเช่ือโดยรวมพ
3 ในป 2556 
สัญญาไมสูงมา

สี่ยงจากการดอ

อดอยคุณภาพ ไ
เงิน เพราะสงผ

สวนที่

ในการชําระห
 ที่กําหนดขึ้น

ตท่ีสําคัญ มีดังน้ี

ะจุกตัวของสินเ

อยมีเปาหมายใน
มไมใหเกิดการก
ดตามวิเคราะห

วาคม 2557 เทีย

ชย 

ราง 

อนขายระหวาง

พบวา ณ 31 ธันว
เปนรอยละ 52

ากนัก และมีจําน

ยคุณภาพของสิ

ไดแก สินเช่ือจั
ผลกระทบตอรา

 ที่ 1 ปจจัยความเ

น้ีลดลง หรือไ
ใหมีผลกระทบ

น้ี 

เชื่อ 

นการกระจายสิ
กระจุกตัวในกลุ
และรายงานผล

ยบกับ ณ วันท่ี 3

มูลหน้ี

งกัน 

วาคม 2557 บริ
2.84 ทั้งน้ี สิน
นวนลูกคามากท

สนิเชื่อ 

ัดช้ันตํ่ากวามา
ายไดและเงินก

    

เสี่ยง หนา 3-4 

ไมสามารถชําร
บตอการทําธุรกิ

สินเช่ือใหแกกลุ
ลุมใดกลุมหน่ึงม
ลตอคณะกรรมก

31 ธันวาคม 25

2557 

 (ลานบาท) 

12,080 

82,655 

52,101 

67,616 

 

85,754 

3,835 

399,341 

28,156 

24,170 

(52) 

755,656 

ริษัทฯและบริษัท
เช่ือเชาซื้อสวน
ทําใหมีการกระ

ตรฐาน สงสัย 
องทุนของบริษ

    บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ะหน้ีตามเง่ือน
กิจในภาคอุตสา

ลุมลูกคาตาง ๆ 
มากจนเกินไป 
การที่เก่ียวของอ

556 สามารถจํา

รอยละ มูลห

1.60 

10.94 

6.89 

8.95 

 

11.35 

0.51 

52.84 

3.73 

3.19 

(0.01) 

100.00 

ทยอยมีการกระ
นใหญเปนสินเชื
จายความเสี่ยงที

  และสงสัยจะส
ษัทฯ ซึ่งบริษัท

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

นไขที่กําหนดใ
าหกรรมที่ลูกห

 อยางเหมาะสม
 มีการบริหารค
อยางสม่ําเสมอ 

าแนกตามประเภ

2556 

หน้ี (ลานบาท) 

12,003

81,251

50,867

68,452

83,665

3,317

440,177

28,445

23,065

(68)

791,174

ะจุกตัวในสินเชื
ช่ือเชาซื้อสําหรั
ที่ดี 

สูญ ซึ่งเปนปญ
ฯและบริษัทยอ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

นสัญญา 
น้ีดําเนิน

ม เนนใน
วามเสี่ยง 
 

ภทธุรกิจ 

 รอยละ 

3 1.52 

 10.27 

7 6.43 

2 8.65 

  

5 10.57 

7 0.42 

7 55.63 

5 3.59 

5 2.92 

) (0.01) 

4 100.00 

ช่ือเชาซื้อ
รับบุคคล

ญหาหลัก
อย ไดให



ความสํา
สินเช่ืออ

สัดสวน
และ 31 

ตํ่ากวา

สงสัย 

สงสัยจ

รวม 

ในเดือน
สินเช่ือ
31 ธันว

สินเชื่อด

การเ

อุตส

ธุรกิ

การส

การบ

     เพื

     เพื

     เพื

     อื่

อื่น ๆ

รวม

 

าคัญและพยาย
อยางสม่ําเสมอ 

นสินเชื่อดอย
  ธันวาคม 2556

สินเชื่อจั

ามาตรฐาน 

 

จะสูญ 

บริษัทฯและบ
นธันวาคม 2556
ดอยคุณภาพมี
าคม 2556  

ดอยคุณภาพจําแ

ประ

เกษตรและเหมื

สาหกรรมการผลิ

จอสังหาริมทรพั

สาธารณูปโภคแ

บริโภคสวนบคุ

พ่ือที่อยูอาศัย 

พ่ือธุรกิจหลักท

พ่ือเชาซื้อ 

อื่น ๆ 

ๆ 

สินเชื่อดอยคุณ

ามควบคุมคุณ
 

คุณภาพของบ
6 ดังน้ี 

จัดชั้น 

บริษัทยอยที่เปน
6 มาอยูที่ 32,12
มีสัดสวนเทากับ

แนกตามประเภ

เภทธุรกิจ 

องแร 

ลิตและการพาณิ

พยและการกอส

และบริการ 

คคล 

รัพย 

ณภาพ 

สวนที่

ภาพของสินเช่ื

บริษัทฯและบ

มูลหน้ี 

นสถาบันการเงิ
1 ลานบาท ในเ
บรอยละ 4.25

ภทธุรกิจ (ไมรว

มู

ณิชย 

สราง 

 ที่ 1 ปจจัยความเ

ช่ือดวยการกําห

บริษัทยอยท่ี เ

2557 

 (ลานบาท) 

5,808 

4,134 

22,179 

32,121 

งิน มีปริมาณสิน
เดือนธันวาคม 2
 ของยอด

วมดอกเบี้ยคางรั

255

ลหน้ี (ลานบาท

52

8,84

2,43

4,80

3,49

9,72

1,74

54

32,12

    

เสี่ยง หนา 3-5 

นดนโยบายแล

ปนสถาบันกา

รอยละ มู

18.08 

12.87 

69.05 

100.00 

นเช่ือดอยคุณภ
2557 โดยเมื่อพิ
รวมเงินใหสิน

รับ) 

57 

ท) รอยละ 

29 1.65

45 27.54

31 7.57

02 14.95

 

95 10.88

- -

24 30.27

48 5.44

47 1.70

21 100.00

    บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ละขั้นตอนในก

ารเ งิน  ณ  วันท

255

มูลหน้ี (ลานบาท

6,1

9,3

20,7

36,3

าพลดลงจากจํา
พิจารณาจากภาพ
นเช่ือ ลดลงจา

มูลหน้ี (ลาน

5 

4 

7 

5 

 

8 

- 

7 

4 

0 

0 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

การติดตามคุณ

ท่ี  31 ธันวาค

56 

ท) รอยละ 

191 17.05

328 25.69

796 57.26

315 100.00

านวน 36,315 
พรวมของเงินใ
กรอยละ 4.59

2556 

นบาท) รอ

788 

10,640 

2,937 

6,638 

 

4,508 

- 

8,312 

1,884 

608 

36,315 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ภาพของ

ม  2557  

 

5 

9 

6 

0 

ลานบาท 
หสินเช่ือ 
 ณ วันที่  

อยละ 

2.17 

29.30 

8.09 

18.28 

 

12.41 

- 

22.89 

5.19 

1.67 

100.00 



การปรับ

 

จํานวน

ยอดเงิน

หน้ีสว

คาเผ่ือ

เงินให

ยอดหน

โครงสร
และบริษ
ยอดเงิน
ดอกเบี้ย
11,643 ล

คุณภาพ
วิเคราะ
อสังหาริ
ที่ ธปท.
หลักทรั
ที่อยูอาศ
ประเมิน
มีขอมูล
น้ันลดล
เจาหนา

ที่ถือเปน
ในทันที
รถยนตที
ขึ้นกับป
คํานวณ
(LGD) ป
อาจจะเกิ

บโครงสรางหน้ี

นลูกหน้ี (ราย) 

นตนและดอกเบ

วนที่หลักประกัน

การปรับมูลคาจ

หสินเช่ือและดอ

น้ีปรับโครงสร

ความเสี่ยงจา
รางหน้ี ลูกหน้ี
ษัทยอย ในสวน
นตนและดอกเบี้
ยคางรับ โดยยอ
ลานบาท 

1.3 ความเสี

สําหรับ
พของหลักประก
หดังกลาวไปใ
รมิทรัพยหรือสั
. กําหนดไว โ
ัพยในความตอ
ศัย ยานพาหนะ
นราคาและตีราค
และการวิเคราะ
ลง หรือมีการเสื่
ที่ที่เก่ียวของ 

ธุรกรร
นกรรมสิทธิ์ขอ
ทีเพ่ือนําไปขาย
ที่เปนหลักประ
ปจจัยเสี่ยง เชน 
คาความเสียหา
ประมาณรอยละ
กิดขึ้น 

ท่ีมีปญหา 

บี้ยคงคาง  

นไมคุม  

จากการปรับโค

กเบี้ยคางรับ  

างตอสินเช่ือรว

ากการปรับโคร
้มีการผิดสัญญ
นของการปรับโ
้ยคงคางเปนจํา
อดรวมของหน้ี

สี่ยงจากหลักปร

บการใหสินเช่ือ
กันแตละประเภ
ชเปนปจจัยหนึ

สังหาริมทรัพยจ
โดยประเภทขอ
องการของตลาด
ะ เครื่องจักร เป
คาหลักประกัน
ะหที่ชัดเจนและ
ือมราคาตามอา

มสินเช่ือเชาซื้อ
งบริษัทฯ หากล
ยในตลาดรถยน
กันได รวมทั้งค
 สภาวะตลาดรถ
ยที่อาจจะเกิดขึ้
ะ 38 ทั้งน้ีธนาค

สวนที่

ครงสรางหน้ี  

วม (รอยละ) 

รงสรางหน้ีเปน
าและกลับมาเป
โครงสรางหน้ี ณ
นวนเงินรวม 2
้ปรับโครงสราง

ระกัน 

อที่มีหลักประกั
ภท โดยพิจารณ
น่ึงในการจัดระ
ะมีการประเมิน
องหลักประกัน
ด  หลักทรัพยน
ปนตน ทั้งน้ี บริ
แตละประเภท 
ะเพียงพอตอการ
ายุการใชงาน จ

อรถยนตซึ่งเปน
ลูกหน้ีไมสามา
นตใชแลว ดังนั
ความเสี่ยงจากก
ถยนตใชแลว ส
ึ้นเมื่อลูกหน้ีผิด
คารธนชาตไดมี

 ที่ 1 ปจจัยความเ

นความเสี่ยงจา
ปนลูกหน้ีดอย
ณ วันที่ 31 ธันว
23,780 ลานบาท
งดังกลาวหากค

กัน บริษัทฯแล
ณาถึงสภาพคลอ
ะดับความเสี่ยง
นมูลคาโดยการ
นที่สําคัญของบ
นอกตลาด อสังห
ริษัทฯและบริษั
 รวมทั้งกําหนด
รตัดสินใจกําห
ะตองมีการพิจา

นธุรกิจหลักขอ
ารถชําระหน้ีได
น้ัน บริษัทฯแล
การจําหนายรถย
สภาพของรถที่ไ
ดนัดชําระหน้ีสํ
มกีารกันสํารองฯ

    

เสี่ยง หนา 3-6 

2557

ากลูกหน้ีดอยคุ
คุณภาพอีกครั้ง
วาคม 2557 ลูกห
ท คิดเปนรอยล
คํานวณสุทธิจา

ะบริษัทยอยกํา
องและความเสี่
งของสินเช่ือ ทั้
ประเมินราคาห
ริษัทฯและบริษ
หาริมทรัพยเพ่ือ
ษัทยอยกําหนดแ
ดใหมีการจัดทํา
นดราคา ในกร
ารณาการดอยค

องบริษัทฯและ
 บริษัทฯ สามา
ะบริษัทยอยอา
ยนตแตไมสาม
ไดยึดมา เปนตน
าหรับสินเช่ือเช
ฯ ที่สูงกวา คา L

    บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

 (

 

33,066 

23,780 

11,643 

103 

756,444 

3.14 

ณภาพยอนกลั
งหน่ึง ซึ่งจะสง
หน้ีที่ไดทําสัญญ
ะ 3.14 ของยอด
กหลักประกันจ

าหนดใหมีการ
ยงของหลักปร
้งน้ี หลักประกั
หรือตีราคาหลัก
ษัทยอย ไดแก เ
อการพาณิชย อ
แนวทาง มาตร
รายงานการปร
ณีที่มีขอบงช้ีวา
คาของสินทรัพย

บริษัทยอย มีร
ารถดําเนินการค
าจมีความเสี่ยง
ารถชดเชยความ
น ธนาคารธนช
ชาซื้อรถยนต ห
LGD เพ่ือใหคร

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

(หนวย: ลานบา

2556 

44,70

31,02

16,05

30

792,18

3.9

ลับ น่ันคือหลังจ
งผลกระทบกับ
ญาปรับโครงส
ดรวมเงินใหสิน
จะมีมูลคารวมป

รวิเคราะหและจ
ะกันน้ัน และนํ
กันดังกลาวไมว
กประกันตามหล
เงินฝากและต๋ัว
สังหาริมทรัพย
รฐานและความ
ระเมินราคาและ
ามูลคาของหลัก
ยที่เปนหลักปร

ถยนตเปนหลัก
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ยวกันทั้งหมด 

คณะกรรมการต
องบริษัทฯแล
พยิ่งขึ้น 

ะบบเทคโนโลยี
การขยายตัวขอ
ารปองกันความ

นรองรับการดํา
งและแผนการฟ
 เพ่ือทดสอบคว
พ  

ที่บริษัทฯและบ
ศทางการดําเนิน
พ่ือบริหารความ
การปฏิบัติงานที
งบริษัทฯและบริ

สวนที่

Operational 

ยหายอันเน่ืองม
บกระบวนการป
และเงินกองทุ
เนินคดีตามกฎห
ซึ่งความเสี่ยงด
k) และดานช่ือเ

หนดนโยบายแ
ยงประเภทน้ี แ
ิษัทฯและบริษัท

บริษัทฯและบริ
ยันและถวงดุลอํ
กจากหนวยงาน
ง (Risk Contro

สนุนการทําธุร
นราคา ที่มีความ

านที่เก่ียวของก
นุมัติเปนลายลั

ตรวจสอบและค
ะบริษัทยอย ต

ยสีารสนเทศแล
งธุรกิจและสร

มเสียหายจากกา

าเนินธุรกิจตอเ
ฟนฟูการดําเนิน
วามพรอมของ

บริษัทยอยมีกา
นธุรกิจของสถ
เสี่ยงจากการใช
ที่สอดคลองกับ
รษิัทยอยดวย 

 ที่ 1 ปจจัยความเ

 Risk)  

มาจากการขาด
ปฏิบัติงานภายใ
นของบริษัทฯ
หมาย ถูกทางก
ดานปฏิบัติการ
เสียง (Reputatio

และแนวทางก
ละเน่ืองจากกา
ทยอยจึงจัดใหมี

ริษัทยอยมีการ
อํานาจซึ่งกันแล
นที่ทําหนาที่ควบ

l Unit) กับหนว

กรรม เชน หน
มชํานาญเฉพาะ

กับการทําธุรกร
ลักษณอักษร เพื

คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอผิ

ะระบบรักษาค
รางความนาเช่ือ
รลักลอบเขาถึง

น่ือง (Business
นงาน เพ่ือควบ
แผนและเพื่อก

ารใชบริการจาก
าบันการเงินใน
ชบริการจากบุค
บขอบังคับในเรื่อ
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การกํากับดูแล
ใน คน ระบบง
และบริษัทยอย
ารเปรียบเทียบ
รจะมีผลกระท
on Risk)  

การบริหารควา
ารควบคุมภายใ
มรีะบบควบคุมภ

กําหนดบทบา
ละกัน (Check a
บคุมและติดตา
วยงานที่บันทึกร

นวยงานคอมพิว
ดานและเปนอสิ

รรมทุกประเภท
พ่ือเปนแนวทา

บริหารความเสี
ดพลาด ปรับป

วามปลอดภัยข
อถือใหแกลูกค
งขอมูลจากบุคค

s Continuity 
คุมไมใหการดํ
การปรับปรุงแผ

กบุคคลภายนอ
นปจจุบันและใ
คคลภายนอก (O
องเดียวกันที่ออ
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แบบแสดงร
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กิจการที่ดี ขาด
าน หรือเหตุกา
ย รวมถึงความเ
ปรับ รวมทั้งคว
ทบตอความเสี่

ามเสี่ยงดานปฏิ
นเปนกลไกสํา
ภายในที่ดี อันไ

ท หนาที่ ความ
and Balance) 
มความเสี่ยง (M
รายการ (Back 

วเตอรและระบบ
สระ เพ่ือลดควา

ทและคูมือการป
งในการทํางาน

สี่ยง เพ่ือควบคุม
ปรุงแกไขจุดบ

องขอมูล เพ่ือเพิ
คา ทั้งดานเทค
คลที่ไมเก่ียวของ

Plan) ประกอบ
ดําเนินธุรกิจหยุ
ผนใหสามารถป

กดําเนินการแท
นอนาคต บริษั

Outsourcing) ขึ้
อกโดย ธปท. แ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ดธรรมาภิบาลใ
ารณภายนอก แ
เสี่ยงดานกฎห
วามเสียหายที่ไ
ยงดานอื่น โด

ฏิบัติการท่ีมุงเ
าคัญในการควบ
ไดแก 

มรับผิดชอบข
โดยแยกหนวย

Middle Office) 
 Office)   

บสารสนเทศ ห
ามผิดพลาดที่อ

ปฏิบัติงานของพ
นภายในองคก

ม ติดตาม และ
กพรองใหรัดก

พ่ิมขีดความสาม
โนโลยีและดา
ง  

บดวยแผนฉุกเ
ยุดชะงัก รวมทั้
ปฏิบัติงานไดจ

ทนในบางกลุม
ษัทฯและบริษัท
ึ้น โดยนโยบาย
แลว ยังเพ่ือประ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

นองคกร
ละสงผล
มาย เชน 
ไดรับจาก
ดยเฉพาะ 

นนไปที่ 
บคุมและ

องแตละ
ยงานที่ทํา
 ซึ่งไดแก 

หนวยงาน
าจเกิดขึ้น 

พนักงาน 
รใหเปน

ประเมิน
กุมและมี

มารถ ใน
านขอมูล 

ฉิน แผน
้งจัดใหมี
ริงและมี

กิจกรรม
ยอยไดมี
ยดังกลาว
โยชนใน



สํา
เง่ือนไข
บริษัทฯ
เก่ียวขอ
และ/หรื
ที่เกิดขึน้
ดานเคร
เสี่ยงดาน

นอ
ของแตล
ชวยใหรั
ไดอยาง
ดําเนินง
จึงจัดให
ความเสี
คณะกร
ประกอบ
บริษัทย

5. คว

คว
ไมเหมา
การดําร
กลยุทธ
ภายนอก
ของหน

6. คว

คว
กฎเกณฑ
ทางการ
เปล่ียนแ
หลักทรั
ประกอบ
กระทบต

กล
ของธนา

าหรับการวัดแล
ขของวิธีการท่ีใ
ฯและบริษัทยอ
งกับบริษัทฯ ลั
รือความถ่ี (Prob
นหรืออาจเกิดขึ้
รดิต ดานตลาดแ
นปฏิบัติการดว

อกจากน้ี ในกา
ละหนวยงานมีค
รับทราบถึงควา
งเหมาะสมและ
งานและปญหา
หมีการจัดเก็บแล
สยหายที่เกิดขึ้น 
รรมการของบริ
บการกําหนดน
อยประเมินควา

วามเสี่ยงดาน

วามเสี่ยงดานก
าะสมหรือไมส
งอยูของบริษัท
สําหรับชวงเวล
กที่อาจสงผลกร
วยงานตาง ๆ เป

วามเสี่ยงจาก

วามเสี่ยงดานกา
ฑ ขอบังคับ มา
เงินเปนจํานวน
แปลงขอบังคับ 
ัพยและตลาดห
บธุรกิจประกัน
ตอกลยุทธและ

ลุมธนชาตมีหน
าคารธนชาต ทํา

ละประเมินความ
ใชในการวัดแล
อยมีการพิจารณ
ลักษณะและควา
bability, Likelih
้น นอกจากน้ี ต
และดานปฏิบัติ
ยวิธี Basic Indi

ารติดตามดูแลค
ความรับผิดชอบ
ามเสี่ยงและปญ
ะทันทวงที ไม
ที่เกิดขึ้น ตลอด
ละรายงานขอมู
 (Loss Data) ดั
ริษัท คณะกรรม
โยบายและพัฒ
ามสามารถของ

นกลยุทธ (Str

กลยุทธ คือ ควา
อดคลองกับปจ
ฯและบริษัทยอ
ลา 3 ปขางหน
ระทบถึงการบ
ปรียบเทียบกับแ

มาตรการหรื

ารปฏิบัติตามกฎ
าตรฐาน และแ
นสูง ความเสีย
 กฎหมายและก
ลักทรัพย  
ภัยสํานักงานป
การดําเนินธุรกิ

นวยงานกํากับก
าหนาที่กํากับดูแ

สวนที่

มเสี่ยงดานปฏิบั
ละประเมินควา
ณาถึงปจจัยแวด
ามซับซอนของ
hood หรือ Freq
ตามที่ธปท. กําห
ติการตามแนวท
icator Approac

ความเสี่ยงดานป
บในการติดตาม
ญหาที่เกิดขึ้น แ
สงผลเสียหาย
ดจนแนวโนมแ
มูลในสวนที่เก่ีย
ชนีช้ีวัดความเสี
มการบริหารคว
นาระบบบริหา
ระบบควบคุมภ

ategic Risk) 

ามเสี่ยงที่เกิดจ
จจัยภายในและ
อย ในการบริหา
นา และจัดใหมี
รรลุเปาหมายข
แผนงานประจาํ

อกฎระเบียบข

ฎเกณฑ หม
นวปฏิบัติที่บังค
ยหายตอช่ือเสียง
กฎเกณฑตาง ๆ
ตลาดหลักทรพั
องกันและปราบ
กิจของบริษัทฯแ

กฎระเบียบและข
แลการปฏิบัติงา

 ที่ 1 ปจจัยความเ

บัติการ บริษัทฯ
ามเสี่ยงภายใน
ดลอมตาง ๆ เช
งธุรกิจ ความสา
quency) ตลอดจ
หนดใหกลุมธน
ทางของ Basel 
ch 

ปฏิบัติการ บริษ
มความเสี่ยง โด
ละเพ่ือใหสามา
ยตอบริษัทฯแล
และการเปลี่ยน
ยวของกับการบ
สี่ยง (Key Risk
วามเสี่ยง และผู
ารความเส่ียงให
ภายในวามีประส

 

จากการกําหนด
สภาพแวดลอม
ารความเสี่ยงดา
มีการทบทวนแ
ของธุรกิจ โดยค
าปที่กําหนดเปา

ของทางการ 

มายความวา 
คับใชกับธุรกรร
งของบริษัทฯ 
ๆ ของหนวยงาน
พยแหงประเทศ
บปรามการฟอก
และบริษัทยอย 

ขอบังคับของธ
านของบริษัทฯ
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และบริษัทยอย
ของบริษัทฯแล
ชน แนวทางกา
ามารถในการย
จนผลกระทบ (
ชาตดํารงเงินกอ
III น้ัน กลุมธน

ษัทฯและบริษัท
ดยถือเปนสวนห
ารถตอบสนอง
ละบริษัทยอย ถึ
นแปลงของขอม
บริหารความเสี่ย

 Indicators) จุด
ผูบริหารระดับส
หเหมาะสม และ
สิทธิภาพมากน

ดแผนกลยุทธ แ
มภายนอกอันส
านกลยุทธ บริษั
แผนงานอยางน
คณะกรรมการบ
หมายไวอยางส

ความเสี่ยงอันเ
รมตาง ๆ ของบ
หรือการถูกท

นราชการ เชน 
ศไทย สํานักง
กเงิน และหน
 

ธนาคารธนชาต 
 และบริษัทในก
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ยมีการกําหนดห
ละบริษัทยอยเอ
ารกํากับดูแลขอ
อมรับความเสี่ย
(Impact หรือ S
องทุนเปนอัตรา
นชาตไดเลือกวิ

ทยอยกําหนดเป
หน่ึงของการปฏิ
ตอการเปล่ียนแ
ถึงกระน้ันก็ดี เ
มูลปจจัยเสี่ยง บ
ยงดานปฏิบัติกา
ดที่มีความเสี่ยงส
สูงอยางตอเน่ือ
ะเปนเครื่องมือที
อยเพียงใดอีกท

แผนดําเนินงาน
งผลกระทบตอ
ษัทฯและบริษัท
นอยปละ 1 ครั
บริหารเปนผูติด
สม่ําเสมอ 

เน่ืองมาจากการ
บริษัทฯ ซึ่งอาจ
างการเขาแทรก
 ธปท. สํานักง
านคณะกรรมก
วยงานอื่น ๆ 

 ที่ขึ้นตรงตอคณ
กลุมธนชาต ให

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

หลักเกณฑ รูปแ
อง โดยวิธีการ
องหนวยงานร
ยงของบริษัทฯ

Severity) ของค
าสวนกับสินทร
วิธีการคํานวณสิ

ปนนโยบายให
ฏิบัติงานตามปก
แปลงในแตละ
เพ่ือใหทราบถึ
บริษัทฯและบริ
าร เชน ขอมูลเห
สําคัญ เปนตน 
องและสมํ่าเสม
ที่จะชวยใหบริษ
ทางหน่ึงดวย 

น และการนําไ
อรายไดเงินกอง
ทยอยจัดใหมีกา
รั้ง หรือเมื่อมีเห
ดตามผลการดํา

รไมปฏิบัติตาม
จทําใหเกิดความ
กแซง ซึ่งการ
งานคณะกรรมก
การกํากับและสง
  แตละครั้งอ

ณะกรรมการตร
หเปนไปตามกฎ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

แบบหรือ
รดังกลาว
าชการท่ี
 โอกาส
วามเสี่ยง
รัพยเสี่ยง
สินทรัพย

ผูบริหาร
กติ ซึ่งจะ
ชวงเวลา
ึงผลการ
ริษัทยอย 
หตุการณ
 เสนอตอ
มอเพ่ือใช
ษัทฯและ

ไปปฏิบัติ 
งทุนหรือ
รทําแผน 
หตุการณ
าเนินงาน

กฎหมาย 
มเสียหาย
ปรับปรุง 
การกํากับ
งเสริมกา
อาจสงผล

รวจสอบ
ฎระเบียบ



และขอ
เผยแพร
ปฏิบัติต
เฉพาะ เ
คูขนาน
คณะกร

 
ประเมิน
ภายนอก
นโยบาย
การกําห
Approac
ขอบกพ

บังคับของทาง
รความรูใหกับผ
ตามกฎเกณฑได
เชน การปองกัน
นตอผูบริหารสู
รมการตรวจสอ

การประเมิน
นความเสี่ยงดา
กของบริษัทฯแ
ยธุรกิจ ขอหารื
หนดนํ้าหนัก ผ
ch (RBA)  เพื
พรองที่ตรวจพบ

 

งการและองคก
ผูบริหารและพ
ดอยางมีประสิท
นการฟอกเงิน ก
งสุดของบริษัท
อบของบริษัทฯ

นความเสี่ยงดา
านการปฏิบัติต
และบริษัทยอยซ
ือ ขอรองเรียน
ลกระทบและโ
พ่ือใชในการสุม
บพรอมเสนอแน

สวนที่

กรตาง ๆ ที่เก่ีย
พนักงาน และส
ทธิภาพ และไม
การประสานงา
ทฯ และธนาค
  

นการปฏิบัติต
ตามกฎเกณฑข
ซึ่งครอบคลุมถึ
 การควบคุมภา
โอกาสที่จะเกิด
มสอบทานการป
นวทางการปรับ

 ที่ 1 ปจจัยความเ

ยวของ จรรยาบ
สนับสนุนผูบริ
มซ้ําซอนกับหน
นกับผูกํากับดูแ
ารธนชาต กับ

ามกฎเกณฑ ห
ของกิจกรรมตา
ถึงทิศทางการกํ
ายใน และระบ
ดความเสี่ยงในก
ปฏิบัติใหเปนไ
ปรุง 
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บรรณในการป
หารระดับสูงใ

นวยงานตรวจสอ
แล หรือหนวยง
คณะกรรมการ

หนวยงานกํากับ
าง ๆ โดย พิจา
กากับดูแลของท
บงานภายในที่
การปฏิบัติตาม
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ษัทรวมของบริ

ษัทรวม 

ทยอยและบริษัท
นาจ แตจะมีการ
หนดนโยบายก

อหุนไมมาก บริ

มในการกําหนด

ะบริษัทรวมขึ้น
หารงานมากกว
ยบายโดยการส
ยของบริษัทยอ

ในบริษัทยอยแ

น หรือตัวแทน

ริหารงานหรือ

อบธุรกิจ หนา 4

คาเผ่ือการดอยค
องตราสารทางก
องบริษัทฯ  ตา

พ่ือสนับสนุนก
วงจร บริษัทยอ
ธุรกิจประกันภั
มมีการกําหนดเ
งินที่จําเปนตอก
ิษัทฯ ไดเปดเผ

ทรวมแตกตาง
รควบคุมนโยบ
การดําเนินธุรกิ

ริษัทฯ อาจสงเพี

ดนโยบาย 

อยูกับสัดสวนก
วาบริษัทที่มีสัด
งตัวแทนหรือผู
ยหรือบริษัทรว

ละบริษัทรวม 

นผูทรงคุณวุฒิ

อกําหนดนโยบ

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

4-6 

คาของเงินลงทุน
การเงิน โดยมีร
ามในตารางที่ได

ารดําเนินงานห
ยและบริษัทรว
ัย ธุรกิจประกัน
งินลงทุนในบริ
การดําเนินธุรกิ
ผยไวในสวนที

ไปตามลักษณะ
ายหลัก โดยบริ
จใหสอดคลอง

พียงตัวแทน/ผูบ

การถือหุน หาก
ดสวนการถือหุ
ผูบริหารของบริ
วมน้ันๆ 

ฒิ เขาเปนกรร

บายหลักในบ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

นโดยใชวิธีการ
ายละเอียดการต
ดแสดงไวใน  

หลักของบริษัทฯ
วมสวนใหญจึงเ
นชีวิต ธุรกิจหล
ริษัทยอยและบริ
ิจน้ันๆ โดยสัด
ที่ 1 หัวขอ ลักษ

ะธุรกิจและกล
ริษัทฯ จะสงผูแ
งตามนโยบายห

บริหารเขาเปนก

กมีสัดสวนการถื
หุนตํ่ากวา อยาง
ริษัทฯ เขาเปนก

รมการหรือกร

บริษัทยอยแล

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

รประเมิน
ต้ังคาเผ่ือ
สวนที่ 1 

ฯ ซึ่งเปน
เก่ียวของ
ลักทรัพย 
ริษัทรวม 
สวนการ
ษณะการ

ยุทธการ
แทนหรือ
หลักของ

กรรมการ 

ถือหุนสูง 
ไรก็ตาม 
กรรมการ

รรมการ

ะบริษัท



5. ขอพิ

คดีท่ีมีผ

ของสินท

ผลกระท

คดีท่ีมีผ

เปนจําน
อยางไร
บริหารข
อื่นทั้งห
 

พิพาททางก

ผลกระทบดา

บริษัทฯ และ
ทรัพยหมุนเวียน

ความเห็นขอ

ผูบริหารของ
ทบอยางมีนัยสํา

กรรมการ ผูบ

บริษัทฯ และ

ผลตอการดําเ

ณ วันที่ 31 ธั
นวนรวมประม
ก็ตาม บริษัทฯ
ของบริษัทฯ แล
มดเปนการฟอ

กฎหมาย 

นลบตอสินท

ะบริษัทยอย ไม
นกรณีสวนของ

งผูบริหารเก่ียว

งบริษัทฯ และบ
าคัญตอการดําเน

บริหาร หรือผูท่ี

บริษัทยอยไมมี

เนินธุรกิจอยา

ันวาคม 2557 บ
าณ 4,740 ลาน

ฯ และบริษัทยอ
ละบริษัทยอย เชื
งรองติดตามหนี

สวนที่ 1 ขอพ

ทรัพย 

มมีคดีที่มีผลตอ
งผูถือหุนติดลบ

วกับผลกระทบที

บริษัทยอย มีค
นินงานของบริษ

เก่ียวของท่ีเปน

มกีรรมการ ผูบริ

างมีนัยสําคัญ

บริษัทฯ และบริ
นบาท (งบการเ ิ
อย ไดพิจารณาต
ช่ือมั่นวาจะไมมี
น้ีในธุรกิจปกติ 

พิพาททางกฎห

อสินทรัพยมาก
บ 

ท่ีอาจเกิดกับกา

ความเห็นวาการ
ษัทฯ 

นคูความกับบริษั

รหิาร หรือผูที่เกี

ญ 

ริษัทยอย มีหน้ีสิ
งินเฉพาะกิจก
ต้ังสํารองหน้ีสิ
มีความเสียหายเ
 ซึ่งเช่ือวาไมมผี

หมาย หนา 5-1 

กกวารอยละ 5 

รดําเนินงานขอ

รถูกฟองคดี ขอ

ษัทฯ และบริษัท

ก่ียวของเปนคูค

สินที่อาจจะเกิด
าร: 67 ลานบ
สินที่อาจเกิดขึ้น
เกิดขึ้นจึงไมได
ผลตอการดําเนิน

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ของสวนของผู

องบริษัทฯ และ

อพิพาททางกฎ

ทยอย 

วามกับบริษัทฯ

ขึ้นจากการถูกฟ
บาท) ซึ่งผลขอ
นไวแลวบางสว
ดบันทึกเปนหน้ี
นธุรกิจอยางมนัี

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ผูถือหุน หรือรอ

บริษัทยอย 

ฎหมาย ทั้งหมด

ฯ แตอยางใด 

ฟองรองเรียกค
องคดียังไมเปน
วน และสวนที่เ
น้ีสิ้น ณ ปจจุบัน
นัยสําคัญ 

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

อยละ 10 

ดจะไมมี

าเสียหาย
ที่สิ้นสุด 
หลือฝาย
น สวนคดี



6. ขอม

ช่ือบริษั

ช่ือภาษา

ช่ือยอหล

ลักษณะ

ที่ต้ังสําน

เลขทะเบี

ทุนจดท

ทุนเรียก

แบงออก

 

เว็บไซต

อีเมล (E

โทรศัพท

โทรสาร

Contact

หมายเห

 

 

มูลท่ัวไปแล

ัท 

าอังกฤษ  

ลักทรัพย  

ะการประกอบธุ

นักงานใหญ 

บียนบริษัท 

ทะเบียน 

กชําระแลว 

กเปน หุนสาม

หุนบุริม

ต 

E-mail) 

ท 

ร 

t Center 

ตุ  1)  ผูถือหุน
สามารถ

2)  ผูถือหุน
ในการป

3)  จํานวน
ซ้ือหุนคื

สว

ะขอมูลสําคั

:

:

:

รกิจ :

:

:

:

:

มัญ  :

มสิทธิ  :

:

:

:

:

:

นบุริมสิทธิสามา
ถใชสิทธิไดทุกวั
นสามัญหรือหุนบ
ประชุมผูถือหุน แ
หุนสามัญที่แสด
คืน เม่ือวันที่ 11 ธ

วนที่ 1 ขอมูลทั่ว

คัญอื่น 

: บริษัท ท

: Thanach

: TCAP 

: ประกอบ
ธุรกิจ ดั

1. การ

2. การ
 ในบ
 อนุญ

: 444 อา
เขตปทุม

: 010753

: 12,778,2

: 12,778,2

:   1,277,

:              

: www.th

: tcap_ir@

: 0 2217 

: 0 2217 

: 1770 

ารถใชสิทธิแปล
ันที่ 15 ของเดือน
บุริมสิทธิมีสิทธิใ
และสิทธิอื่น ๆ เ
ดงขางตนเปนจํา
ธันวาคม 2555 ถึ

วไปและขอมูลส

ทุนธนชาต จํากั

hart Capital Pu

บธุรกิจลงทุน (
ดังน้ี 

รลงทุนและใหสิ

รลงทุนในบริษั
บริษัทน้ัน จะต
ญาตจาก ธนาค

าคารเอ็มบีเค ท
มวัน กรุงเทพม

6000510 

297,030 บาท

297,030 บาท

816,427  หุน 

   13,276   หุน 

hanachart.co.th

@thanachart.co

8000 

8312 

งหุนบุริมสิทธิเป
นกุมภาพันธ พฤ
ในการรับเงินปน
เชนเดียวกัน โดย
านวนหุนรวมที่บ
ถงึวันที่ 10 มิถุนา

สําคัญอื่น หนา 

กัด (มหาชน)  

ublic Company 

(Holding Com

สินเช่ือแกบริษทั

ัทอื่นใดอันมีผ
ตองเปนธุรกิจก
ารแหงประเทศ

ทาวเวอร ช้ัน 
มหานคร 10330

 

 

มูลคาที่ตราไ

มูลคาที่ตราไ

 

o.th 

ปนหุนสามัญได
ษภาคม สิงหาคม
นผล สิทธิในการ
ยมีสิทธิออกเสียง
บริษัทฯ ซ้ือหุนคื
ายน 2556 

       บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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 Limited 

mpany) โดยได

ทลูกในกลุมธุรกิ

ลทําใหบริษัทโ
การเงินหรือสนั
ศไทย (“ธปท.”)

16 - 17 ถนน
 

ไวหุนละ 10 บา

ไวหุนละ 10 บา

ในอัตรา 1 : 1 
ม และพฤศจิกาย
รเขารวมประชุม 
งลงคะแนน 1 หุน
คืนจํานวน 71,35

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ดรับอนุญาตใหป

กิจทางการเงินธ

โฮลด้ิงมีอํานาจ
นับสนุน และต
) 

นพญาไท แขว

ท 

ท 

 โดยไมมีคาใช
ยนของทุกป 
 และออกเสียงล
น : 1 เสียง 
50,000 หุน ตาม

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

ประกอบ

ธนชาต 

จควบคุม
องไดรับ

วงวังใหม  

ชจาย และ

ลงคะแนน

โครงการ



การลงท

ณ ว
ออกจําห

ธนาคารธ
444 อาคา
ถนนพญ
เขตปทุม
โทรศัพท
โทรสาร 

บริษัทบริ
444 อาคา
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 

บริษัทบริ
444 อาคา
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 

บริษัท ป
(มหาชน)
231 อาคา
ถนนราช
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 

บริษัท กร
444 อาคา
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท

บริษัท เอ
32/46 อา
ชั้น 18 ถน
แขวงคลอ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 

หมายเหต
 

 
 

ทุนของบริษทั

วันที่ 31 ธันวา
หนายแลว ดังตอ

ช่ือบริษัท/สถานทีต่

ธนชาต จํากัด (มหาช
ารเอ็มบีเค ทาวเวอร  
าไท แขวงวังใหม 
วัน กรุงเทพมหานคร
ท 0 2217 8000 
 0 2217 8020 

ริหารสินทรัพย เอ็น เอ
ารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช
าไท แขวงวังใหม เขต
มหานคร 10330 
ท 0 2217 8000 
 0 2217 8289 

ริหารสินทรัพย แมกซ
ารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช
าไท แขวงวังใหม เขต
มหานคร 10330 
ท 0 2217 8000 
 0 2611 9494 

ระกันชีวิตนครหลวง
) 
ารธนชาต ปารคเพลส
ชดาํริห แขวงลมุพิน ีเข
มหานคร 10330 
ท 0 2252 5070  
 0 2252 7155 

รุงเทพเคหะ จํากัด 
ารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช
าไท แขวงวังใหม เขต
มหานคร 10330 
ท 0 2217 8000 

อช ท ีอาร จํากดั 
าคารซิโน-ไทย ทาวเว
นนสุขุมวิท 21 (อโศก
องเตยเหนือ เขตวัฒน
มหานคร 10110 
ท 0 2259 8911-6 
 0 2259 8919 

ตุ  1)  เมื่อวันที่ 5
 ทําใหบริษั
2) รอยละการ

สว

ท ทุนธนชาต 

าคม 2557 บริษั
อไปน้ี 

ตั้ง ป

น) 
 

ร 10330 

ธน

อฟ เอส จํากดั 
ชัน้ 17  
ตปทุมวัน 

บริ
ดอ
ส

ซ จํากัด 
ชัน้ 17  
ตปทุมวัน 

บริ
ดอ
ส

งไทย จํากัด 

ส ชัน้ 9,11 
ขตปทุมวัน  

ชัน้ 10  
ตปทุมวัน 

วอร  
ก)  
นา  

 

ให
อา
รั

 มกราคม 2558 บ
ัทฯ ถือหุนประกัน
รถือหุนที่แสดงนับ

วนที่ 1 ขอมูลทั่ว

 จํากัด (มหาช

ษัทฯ มีการลงทุ

ประเภทธุรกิจ 
ป

นาคารพาณิชย 

ริหารสินทรัพย
อยคุณภาพของ
ถาบันการเงิน 

ริหารสินทรัพย
อยคุณภาพของ
ถาบันการเงิน 

ประกันชีวิต 

อยูระหวาง
ดําเนนิการ 
ชําระบัญช ี

หเชา ใหบริการ-
าคารสํานักงาน 
รับจางบริหาร 

ริษัทฯ ไดทําการข
นชีวิตนครหลวงไ
บรวมการถือหุนโด

วไปและขอมูลส

ชน) ในบริษัท

นในบริษัทอื่น

ประเภท
หุน 

ทุนจด
(บ

สามัญ 99,136

สามัญ 1,000,

สามัญ 143,0

สามัญ 1,000,

สามัญ 15,00

สามัญ 500,0

ขายหุน บริษัท ปร
ไทย จากส้ินป 255
ดยผูที่เก่ียวของ 

สําคัญอื่น หนา 

ทอ่ืน  

 โดยถือหุนต้ัง

ทะเบียน 
บาท) 

ทุนที่เรี

,649,030 55,13

000,000 1,00

000,010 143

000,000 700

00,000 15

000,000 500

ระกันชีวิตนครหล
57 ที่ถือรอยละ 53

       บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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แตรอยละ 10 ขึ

รียกชําระแลว 
(บาท) 

ที่

36,649,030 5

00,000,000 1

3,000,010 

0,000,000 

,000,000 

0,000,000 

ลวงไทย จํากัด  (ม
.50 ลดลงเหลือรอ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ขึ้นไป ของจําน

จํานวนหุน 
ที่ออกจําหนาย 

(หุน) 

5,513,664,903 

100,000,000 

14,300,001 

70,000,000 

1,000,000 

50,000,000 

หาชน) ออกไปบ
อยละ 51.00  

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

นวนหุนที่

จํานวนหุนที่ถือ 
(หุน) 

2,809,726,575 

99,999,993 

11,931,919 

37,450,000 

998,679 

5,000,000 

างสวน  

สัดสวน 
การถือหุน 
(รอยละ) 

50.96 

100.00 

83.44 

53.50 

99.87 

10.00 



ขอมูลบ

หลักทรัพ

นายทะเบ

 

 

 

 

 

 

หลักทรัพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทะเบ
 

 

 

 

 

บุคคลอางอิง  

พย 

บียนหุนสามัญแ

พยหุนกู 

บียนหุนกู 

สว

 

และหุนบุริมสทิ

วนที่ 1 ขอมูลทั่ว

ทธ ิ

วไปและขอมูลส

: หุนสา

: บริษัท
เลขท่ี 

ถนนรั

โทรศัพ

โทรส

Call C

เว็บไซ

:  หุนกูบ

    ครบกํ

:   หุนกูบ

    ครบกํ

:   หุนกูบ

    ครบกํ

:   หุนกูบ

    ครบกํ

:   หุนกูบ

    ครบกํ

:   หุนกูบ

    ครบกํ

:   หุนกูบ

    ครบกํ

:  ธนาค

 เลขท่ี 
 แขวง
โทรศัพ
โทรส
 เว็บไซ
 
 
 

สําคัญอื่น หนา 

ามัญและหุนบุริ

ท ศูนยรับฝากหล
62 อาคารตลาด

รชัดาภิเษก แขว

พท 0 2229 2

าร 0 2654 5

Center 0 2229 2

ซต : www.tsd

บริษัท ทุนธนชา

กําหนดไถถอนป

บริษัท ทุนธนช

กําหนดไถถอนป

บริษัท ทุนธนช

กําหนดไถถอนป

บริษัท ทุนธนช

กําหนดไถถอนป

บริษัท ทุนธนช

กําหนดไถถอนป

บริษัท ทุนธนช

กําหนดไถถอนป

บริษัท ทุนธนช

กําหนดไถถอนป

คารธนชาต จํากั

 1101 อาคารเพ
มักกะสัน เขตร
พท 0 2208 5
าร 0 2651 7
ซต : www.tha

       บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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มสิทธ ิ

ลักทรัพย (ประ
ดหลักทรัพยแหง

งคลองเตย เขต

2800 

5427 

2888 

d.co.th 

าต จํากัด (มหาช

ป พ.ศ. 2565 (“T

าต จํากัด (มหา

ป พ.ศ. 2566 (“T

าต จํากัด (มหา

ป พ.ศ. 2568 (“T

าต จํากัด (มหา

ป พ.ศ. 2566 (“T

าต จํากัด (มหา

ป พ.ศ. 2561 (“T

าต จํากัด (มหา

ป พ.ศ. 2563 (“T

าต จํากัด (มหา

ป พ.ศ. 2558 (“T

ัด (มหาชน) 

พชรบุรี ช้ัน 2 ถน
ราชเทวี กรุงเทพ
5000 ตอ 4519 
7899 
anachartbank.c

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

เทศไทย) จํากัด
งประเทศไทย 

ตคลองเตย กรุงเ

ชน) ครั้งที่ 1/25

TCAP22NA”) 

ชน) ครั้งที่ 1/2

TCAP238A”) 

ชน) ครั้งที่ 1/2

TCAP258A”) 

ชน) ครั้งที่ 2/2

TCAP23OA”) 

ชน) ครั้งที่ 3/2

TCAP18NA”) 

ชน) ครั้งที่ 3/2

TCAP20NA”) 

ชน) ครั้งที่ 1/2

TCAP15NA”) 

นนเพชรบุรีตัด
พมหานคร 1040

co.th  

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

ด 

ทพมหานคร 10

555 

 

556 

556 

556 

 

556 

 

556 

 

557 

 

ใหม 
00 

0110 



สํานักงา

 

 

 

 
 

รายช่ือผู

ที่ปรึกษา

สถาบันก

 

 

บริษัทใ

บริษัท ทุ
เลขที่ 444
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 

บริษัทบริ
เลขที่ 444
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 
 

 

านผูสอบบัญชี 

ผสอบบัญชี 

ากฎหมาย 

การเงินที่ติดตอ

ในกลุมธนชาต

นธนชาต จํากัด 
4 อาคารเอ็มบีเค
าไท แขวงวังให
มหานคร 10330 
ท 0 2217 80
 0 2217 83
เลขที ่01075360
   :  www.thanac

รหิารสินทรัพย เ
4 อาคารเอ็มบีเค
าไท  แขวงวังให
มหานคร 10330 
ท 0 2217 80
 0 2217 82
เลขที ่ 01055400
  : ไมมี      

สว

อเปนประจํา 

ต 

 (มหาชน) 
 ทาวเวอร ชั้น 16
ม เขตปทุมวัน 
 
000 
312 
000510 
chart.co.th 

เอ็น เอฟ เอส จําก
 ทาวเวอร ชั้น 17
หม เขตปทุมวัน  
 
000 
289 
086022 

 

วนที่ 1 ขอมูลทั่ว

6 - 17 

กัด 
7  
 

 

วไปและขอมูลส

:  บริษั

 เลขท

 แขว

โทรศ

โทรส

 เว็บไ

:  นาง

:   ไมมี

:   ธนา

  ธนา

ธนาค
เลขที่
ถนนพ
กรุงเท
โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไซ
 

บริษัท
เลขที่
ถนนพ
กรุงเท
โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไซ
 

สําคัญอื่น หนา 

ษัท สํานักงาน อี

ที่ 193/136 - 13

วงคลองเตย เขต

ศัพท     0 2264

สาร       0 2264

ไซต :     www.

สาวรัตนา จาละ

มี 

าคารธนชาต จํา

าคารไทยพาณิช

คารธนชาต จํากัด
 444 อาคารเอ็มบี
พญาไท แขวงวัง
ทพมหานคร 103
ศพัท 0 2217
สาร 0 2217
ยนเลขที ่ 01075
ซต   :  www.tha

ทหลักทรัพย ธน
 444 อาคารเอ็มบี
พญาไท แขวงวัง
ทพมหานคร 103
ศพัท 0 2217
สาร 0 2217
ยนเลขที ่ 01075
ซต  :  www.tnsi

       บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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อีวาย จํากัด   

37 อาคารเลครัช

ตคลองเตย กรุงเ

 0777 

4 9090 

ey.com 

ะ  ผูสอบบัญชีรั

กัด (มหาชน)  ธ

ชย จํากัด (มหาช

ด (มหาชน) 
บเีค ทาวเวอร  
งใหม เขตปทุมวนั
330 
7 8000 
7 8020 
36001401 
nachartbank.co.

ชาต จํากัด (มหา
บเีค ทาวเวอร ชัน้
งใหม เขตปทุมวนั
330 
7 8888 
7 9642 
47000591 
trade.com        

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ชดา ช้ัน 33 ถนน

เทพมหานคร 1

รบัอนุญาตเลขท

ธนาคารออมสิน

ชน) 

ัน  

.th        

าชน) 
น 14, 18 และ 19
ัน  

 

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

นรัชดาภิเษก 

0110 

ทะเบียน 3734 

น 

 

9  



บริษัทบริ
เลขที่ 444
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ

เว็บไซต 

บริษัท ป
เลขที่ 23
แขวงลุม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 

บริษัทบริ
เลขที่ 110
แขวงมัก
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 
 
บริษัท รา
เลขที่ 77/
ถนนกรุง
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 

รหิารสินทรัพย แ
4 อาคารเอ็มบีเค
าไท แขวงวังให
มหานคร 10330 
ท 0 2217 80
 0 2611 94
เลขที ่ 01055400

   : ไมมี            

ระกันชีวิตนครห
1 อาคารธนชาตป
พิน ีเขตปทุมวนั
ท 0 2252 97
 0 2252 71
เลขที ่ 01075550
   :  www.scilife

รหิารสินทรัพย ที
01 อาคารเพชรบ
กะสัน เขตราชเท
ท 0 2208 66
 0 2253 61
เลขที ่ 01055540
  :  www.thanach

าชธานี ลิสซิ่ง จํา
/35 - 36 อาคารสิ
งธนบุรี แขวงคล
มหานคร 10600 
ท 0 2440 08
 0 2440 08
เลขที ่ 01075450
  :  www.ratchth

สว

แมกซ จํากัด 
 ทาวเวอร ชั้น 17
ม เขตปทุมวัน  
 
000 
494 
093282 

 

หลวงไทย จํากัด 
ปารคเพลส ชั้น 9
 กรุงเทพมหานค

700 
155 
000481 
.co.th   

ท ีเอส จํากัด 
บุรี ชั้น 9 ถนนเพ
ทวี กรุงเทพมหา
662 
130 
031624 
hartnpa.com  

ากัด (มหาชน) 
สินสาธรทาวเวอ
องตนไทร เขตค
 
844 
848 
000209 
hani.com      

วนที่ 1 ขอมูลทั่ว

7 

 (มหาชน) 
9, 11 ถนนราชดํ
คร 10330 

ชรบุรีตดัใหม 
นคร 10400 

 

ร ชัน้ 11 UP 
คลองสาน 

 

วไปและขอมูลส

บริษัท
เลขที่
ถนนร
กรุงเท
โทรศั
โทรส
ทะเบี

เว็บไซ

ดาํริห 

บริษทั
เลขที่

ถนนพ
กรุงเท
โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไซ
บริษัท
เลขท่ี 
ถนนร
กรุงเท

โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไซ
 

บริษัท
เลขท่ี 
แขวง
กรุงเท

โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไ
 

สําคัญอื่น หนา 

ทหลักทรัพยจัดก
 231 อาคารธนช
ราชดําริห  แขวง
ทพมหานคร 103
ศพัท 0 2126
สาร 0 2126
ยนเลขที ่ 01055

ซต  :  www.than

ท ธนชาตประกัน
 999/1 เดอะไนน

พระราม 9 แขวง
ทพมหานคร 102
ศพัท 0 2308
สาร 0 2308
ยนเลขที ่ 01075
ซต  :  www.than
ท ธนชาต โบรกเ
 333 อาคารธนชาต
รัชดาภิเษก แขวงว
ทพมหานคร 1080

ศพัท 0 2685
สาร 0 2685
ยนเลขที ่ 01055
ซต  :  www.than

ท ธนชาต แมเนจ
 2 อาคารธนชาต ส
วัดเทพศิรินทร เข
ทพมหานคร 1010

ศพัท 0 2220
สาร 0 2220
บยีนเลขที ่ 01055
ไซต  :  ไมมี    

       บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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การกองทุน ธนช
ชาตปารคเพลส ชั
ลุมพิน ีเขตปทมุ

330 
6 8300  
6 8398 
35049696 

nachartfund.com

นภัย จํากัด (มหา
นทาวเวอร  

งสวนหลวง เขตส
250 
8 9300 
8 9333 
55000473 

nachartinsurance
กอร จํากัด  
ต วงศสวาง ชั้น 3 
วงศสวาง เขตบาง
00 

5 0200, 0 2685 0
5 0322, 0 2685 0
40075314 
nachartbroker.co

จเมนท แอนด เซ
สวนมะล ิชั้น 2 ถน
ตปอมปราบศัตรูพ

00 

0 2222 
0 2520 
33119077 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ชาต จํากัด 
ชั้น 5 - 7  
มวัน  

m 

าชน) 

สวนหลวง  

e.co.th 
 

3 
ซื่อ 

0300 
0333 

o.th   

ซอรวิส จํากัด 
นนเฉลิมเขตร 4 
พาย 

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

  



บริษัท ธน
เลขที่ 444
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 

บริษัท เน
เลขที่ 444
ถนนพญ
กรุงเทพม
โทรศัพท
โทรสาร 
ทะเบียนเ
เว็บไซต 

 
ขอมูลส

 

นชาตกรุป ลีสซิ่
4 อาคารเอ็มบีเค
าไท แขวงวังให
มหานคร 10330 
ท 0 2217 80
 0 2217 80
เลขที ่ 01055380
   :  ไมมี 

นช่ันแนล ลีสซิ่ง 
4 อาคารเอ็มบีเค
าไท แขวงวังให
มหานคร 10330 
ท 0 2217 80
 0 2217 80
เลขที ่ 01055320
   :  ไมมี 

สําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 

สว

ง จํากัด  
 ทาวเวอร ชั้น 9 
ม เขตปทุมวัน  
 
000 
098 
045861 

 

 จํากัด  
 ทาวเวอร ชั้น 9 
ม เขตปทุมวัน  
 
000 
098 
078407 

 

วนที่ 1 ขอมูลทั่ว

 

 

วไปและขอมูลส

บริษัท
เลขที่
ถนน
กรุงเท
โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไ
   
บริษัท
เลขที่
แขวง
กรุงเท
โทรศั
โทรส
ทะเบี
เว็บไซ
 

สําคัญอื่น หนา 

ท ธนชาต เทรนนิ
ที ่2 อาคารสวนม
เฉลิมเขตร 4  แข
ทพมหานคร 101
ศพัท 0 2220
สาร 0 2220
บยีนเลขที ่ 01055
ไซต  :  ไมมี        

ท สคิบ เซอรวิส 
 1091/230 ถนน
มักกะสัน เขตรา
ทพมหานคร 104
ศพัท 0 2208
สาร 0 2253
ยนเลขที ่ 01055
ซต  :  ไมมี 

       บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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นิ่ง แอนด ดีเวลล
ะลิ ชั้น M  
ขวงวัดเทพศิรินท
100 
0 2171 
0 2300 
50042966 
   

 จํากัด 
เพชรบุรีตดัใหม
าชเทวี  
400 
8 5060, 0 2208 5
3 4748 
34009895 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ลอปเมนท จํากัด

ทร เขตปอมปราบ

ม  

5031 

(มหาชน) 
ะจําป 2557  

 

บศัตรูพาย 



7. ขอม
 
7.1 จําน

1

 
 

มูลหลกัทรพั

นวนทุนจดทะ

1.   หุนสามัญแ

ณ วันท่ี 31

ทุนจดทะเ

ทุนเรียกชํา

แบงออกเป

  

หมายเหตุ  

  

  

ส

พยและผูถือห

ะเบียนและทนุ

และหุนบุริมสทิ

1 ธันวาคม 2557

บียน  

าระแลว  

ปน หุนสามั

หุนบุริม

1.  ผูถือหุนบุริม
     สามารถใชสิ
2.  ผูถือหุนสา
     ลงคะแนนใ
3.  จํานวนหุน
    โครงการซือ้

สวนที่ 2 ขอมูล

การจัดการแ

หุน  

นชําระแลว 

ทธิ 

7 บริษัท ทุนธน

 : 

 : 

ัญ : 

มสิทธิ* : 

มสิทธิสามารถใช
สทิธิไดทุกวันที่ 15
มัญหรือหุนบุริม
นการประชุมผูถือ
สามัญที่แสดงขา
อหุนคืน เมื่อวันที ่

 

หลักทรัพยและ

สวนที่ 2 
และการกํากั

นชาต จํากัด (มห

12,778,

12,778,

  1,277,

            

ชสิทธิแปลงหุนบุริ
5 ของเดือนกุมภา
มสิทธิมีสิทธิในก
อหุน และสิทธิอื่น
างตนเปนจํานวน
 11 ธันวาคม 2555

ะผูถือหุน หนา 7

 
กบัดูแลกิจกา

หาชน) มีทุนจด

297,030 บา

297,030 บา

816,427 หุน

  13,276 หุน

ริมสิทธิเปนหุนสา
พันธ พฤษภาคม 
การรับเงินปนผล
ๆ เชนเดียวกัน 
นหุนรวมที่บริษัท
5 ถึงวันที่ 10 มิถนุ

       บริษัท ทุน
แบบแสด

7-1      

าร 

ดทะเบียนและทุ

ท 

ท 

น มูลคาที่

น มูลคาที่

ามัญไดในอัตรา 1
สิงหาคม และพฤศ
ล สิทธิในการเขา

ทฯ ซื้อหุนคืนจํา
นายน 2556 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ทุนเรียกชําระแล

ตราไวหุนละ 1

ตราไวหุนละ 1

1 : 1 โดยไมมีคา
ศจิกายนของทุกป
ารวมประชุม แล

านวน 71,350,00

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ลว ดังน้ี 

10 บาท 

10 บาท 

าใชจาย และ 
ป 
ละออกเสียง  

00 หุน ตาม 



7.2 ผูถื
โค

1. บริษัท ไ

2. บริษัท เอ็

3. บริษัท ทุ

4. State Str

5. Chase N

6. Nortrust

7. State Str

8. กองทุนเ
9. The Ban

10. นางสาว
ผูถือหุน

 จํานวนห

 ผูถือหุน
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ยุหุนกู 
ออกหุนกู 
ครบกําหนดไถ
นวนหุนกู 
คาที่ตราไวตอห
คาเสนอขายตอห
คาไถถอนหุนกูต
คารวมของหุน
คาที่ยังไมไดไถ
ราดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ย 

รจัดอันดับความ

ษัท ทุนธนชาต
เฉพาะ 

ะเภทหุนกู 

ยุหุนกู 
ออกหุนกู 
ครบกําหนดไถ
นวนหุนกู 
คาที่ตราไวตอห
คาเสนอขายตอห
คาไถถอนหุนกูต
คารวมของหุน
คาที่ยังไมไดไถ

สวนที่ 2 ขอมูล

ถถอน 

มนาเช่ือถือ 

 จํากัด (มหาชน

 

ถถอน 

หนวย 
หนวย 
ตอหนวย 
กูที่ออก 
ถถอน 

มนาเช่ือถือ 

 จํากัด (มหาชน

 

ถถอน 

หนวย 
หนวย 
ตอหนวย 
กูที่ออก 
ถถอน 

หลักทรัพยและ

3,000,000,00
อัตราดอกเบี้
ทุกวันที่ 21 พ
หุนกู 
A+ 

น) ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท 
ไถถอน ป 25
หุนกูชนิดระ
ไมมีผูแทนผู
10 ป นับจาก
9 สิงหาคม 2
9 สิงหาคม 2
500,000 หน
1,000  บาท 
1,000  บาท 
1,000  บาท 
500,000,000
500,000,000
อัตราดอกเบี้
ทุกวันที่ 9 
หุนกู     
A+ 

น) ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท 
ไถถอน ป 25
หุนกูชนิดระ
ไมมีผูแทนผู
12 ป นับจาก
9 สิงหาคม 2
9 สิงหาคม 2
900,000 หน
1,000  บาท 
1,000  บาท 
1,000  บาท 
900,000,000
900,000,000

ะผูถือหุน หนา 7

00 บาท 
้ยคงที่รอยละ 4
พฤษภาคม และ

6 ครบกําหนดไ
ทุนธนชาต จํากั
566 (“หุนกู”) (T
ะบุช่ือผูถือ ประ
ถือหุนกู 
กวันออกหุนกู 
2556 
2566 
วย 

0 บาท 
0 บาท 
้ยคงที่รอยละ 4
กุมภาพันธ แล

6 ครบกําหนดไ
ทุนธนชาต จํากั
568 (“หุนกู”) (T
ะบุช่ือผูถือ ประ
ถือหุนกู 
กวันออกหุนกู 
2556 
2568 
วย 

0 บาท 
0 บาท 

       บริษัท ทุน
แบบแสด
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.60 ตอป ตลอด
วันที่ 21 พฤศจิก

ไถถอน ป 2566
กัด (มหาชน) ค
TCAP238A) 
ะเภทไมดอยสิท

.85 ตอป   
ละวันที่ 9 สิงห

ไถถอน ป 2568
กัด (มหาชน) ค
TCAP258A) 
ะเภทไมดอยสิท

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ดอายุหุนกู 
กายน ของทุกป

6 
ครั้งที่ 1/2556 คร

ทธิ ไมมีหลักปร

หาคม ของทุกป

8 
ครั้งที่ 1/2556 คร

ทธิ ไมมีหลักปร

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ปตลอดอายุ

รบกําหนด

ระกัน และ

ตลอดอายุ 

รบกําหนด

ระกัน และ



อัต
วัน

การ

1.4 บริ
ช่ือ

ปร

อาย
วัน
วัน
จําน
มูล
ราค
ราค
มูล
มูล
อัต
วัน

การ

1.5 บริ
ช่ือ

ปร

อาย
วัน
วัน
จําน
มูล
ราค
ราค
มูล
มูล
อัต

ส

ราดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ย 

รจัดอันดับความ

ษัท ทุนธนชาต
เฉพาะ 

ะเภทหุนกู 

ยุหุนกู 
ออกหุนกู 
ครบกําหนดไถ
นวนหุนกู 
คาที่ตราไวตอห
คาเสนอขายตอห
คาไถถอนหุนกูต
คารวมของหุน
คาที่ยังไมไดไถ
ราดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ย 

รจัดอันดับความ

ษัท ทุนธนชาต
เฉพาะ 

ะเภทหุนกู 

ยุหุนกู 
ออกหุนกู 
ครบกําหนดไถ
นวนหุนกู 
คาที่ตราไวตอห
คาเสนอขายตอห
คาไถถอนหุนกูต
คารวมของหุน
คาที่ยังไมไดไถ
ราดอกเบี้ย 

สวนที่ 2 ขอมูล

มนาเช่ือถือ 

 จํากัด (มหาชน

ถถอน 

หนวย 
หนวย 
ตอหนวย 
กูที่ออก 
ถถอน 

มนาเช่ือถือ 

 จํากัด (มหาชน

ถถอน 

หนวย 
หนวย 
ตอหนวย 
กูที่ออก 
ถถอน 

หลักทรัพยและ

อัตราดอกเบี้
ทุกวันที่ 9 
หุนกู    
A+ 

น) ครั้งที่ 2/2556
หุนกูบริษัท 
ไถถอน ป 25
หุนกูชนิดระ
ไมมีผูแทนผู
10 ป นับจาก
22 ตุลาคม 2
22 ตุลาคม 2
1,300,000 ห
1,000  บาท 
1,000  บาท 
1,000  บาท 
1,300,000,00
1,300,000,00
อัตราดอกเบี้
ทุกวันที่ 22 เ
หุนกู     
A+ 

น) ครั้งที่ 3/2556
หุนกูบริษัท 
ไถถอน ป 25
หุนกูชนิดระ
ไมมีผูแทนผู
5 ป นับจากวั
15 พฤศจิกาย
15 พฤศจิกาย
3,100,000 ห
1,000  บาท 
1,000  บาท 
1,000  บาท 
3,100,000,00
3,100,000,00
อัตราดอกเบี้

ะผูถือหุน หนา 7

้ยคงที่รอยละ 4
กุมภาพันธ แล

6 ครบกําหนดไ
ทุนธนชาต จํากั
566 (“หุนกู”) (T
ะบุช่ือผูถือ ประ
ถือหุนกู 
กวันออกหุนกู 
556 
566 

หนวย 

00 บาท 
00 บาท 
้ยคงที่รอยละ 5
เมษายน และวัน

6 ครบกําหนดไ
ทุนธนชาต จํากั
561 (“หุนกู”) (T
ะบุช่ือผูถือ ประ
ถือหุนกู 
วันออกหุนกู 
ยน 2556 
ยน 2561 
หนวย 

00 บาท 
00 บาท 
้ยคงที่รอยละ 4

       บริษัท ทุน
แบบแสด
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.95 ตอป   
ละวันที่ 9 สิงห

ไถถอน ป 2566
กัด (มหาชน) ค
TCAP23OA) 
ะเภทไมดอยสิท

.00 ตอป   
นที่ 22 ตุลาคม ข

ไถถอน ป 2561
กัด (มหาชน) ค
TCAP18NA) 
ะเภทไมดอยสิท

.70 ตอป   

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

หาคม ของทุกป

6 
ครั้งที่ 2/2556 คร

ทธิ ไมมีหลักปร

ของทุกปตลอด

 
ครั้งที่ 3/2556 คร

ทธิ ไมมีหลักปร

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ตลอดอายุ 

รบกําหนด

ระกัน และ

ดอายุ 

รบกําหนด

ระกัน และ



วัน

การ

1.6 บริ
ช่ือ

ปร

อาย
วัน
วัน
จําน
มูล
ราค
ราค
มูล
มูล
อัต
วัน

การ

1.7 บริ
ช่ือ

ปร

อาย
วัน
วัน
จําน
มูล
ราค
มูล
มูล
อัต
วัน

ส

ชําระดอกเบี้ย 

รจัดอันดับความ

ษัท ทุนธนชาต
เฉพาะ 

ะเภทหุนกู 

ยุหุนกู 
ออกหุนกู 
ครบกําหนดไถ
นวนหุนกู 
คาที่ตราไวตอห
คาเสนอขายตอห
คาไถถอนหุนกูต
คารวมของหุน
คาที่ยังไมไดไถ
ราดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ย 

รจัดอันดับความ

ษัท ทุนธนชาต
เฉพาะ 

ะเภทหุนกู 

ยุหุนกู 
ออกหุนกู 
ครบกําหนดไถ
นวนหุนกู 
คาที่ตราไวตอห
คาเสนอขายตอห
คารวมของหุน
คาที่ยังไมไดไถ
ราดอกเบี้ย 
ชําระดอกเบี้ย 

สวนที่ 2 ขอมูล

มนาเช่ือถือ 

 จํากัด (มหาชน

ถถอน 

หนวย 
หนวย 
ตอหนวย 
กูที่ออก 
ถถอน 

มนาเช่ือถือ 

 จํากัด (มหาชน

ถถอน 

หนวย 
หนวย 
กูที่ออก 
ถถอน 

หลักทรัพยและ

ทุกๆ 6 เดือน
ทุกปตลอดอ
A+ 

น) ครั้งที่ 3/2556
หุนกูบริษัท 
ไถถอน ป 25
หุนกูชนิดระ
ไมมีผูแทนผู
7 ป นับจากวั
15 พฤศจิกาย
15 พฤศจิกาย
2,900,000 ห
1,000  บาท 
1,000  บาท 
1,000  บาท 
2,900,000,00
2,900,000,00
อัตราดอกเบี้
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกปตลอดอ
A+ 

น) ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท
ครบกําหนด
หุนกูไมดอย
ผูแทนผูถือหุ
1 ป 2 วัน นับ
7 พฤศจิกายน
9 พฤศจิกายน
500,000 หน
1,000  บาท 
1,000  บาท 
500,000,000
500,000,000
อัตราดอกเบี้
วันที่ 7 พฤษ
พฤศจิกายน 

ะผูถือหุน หนา 7

น ในวันที่ 15 พ
อายุหุนกู     

6 ครบกําหนดไ
ทุนธนชาต จํากั
563 (“หุนกู”) (T
ะบุช่ือผูถือ ประ
ถือหุนกู 
วันออกหุนกู 
ยน 2556 
ยน 2563 
หนวย 

00 บาท 
00 บาท 
้ยคงที่รอยละ 5
น ในวันที่ 15 พ
อายุหุนกู     

7 ครบกําหนดไ
 ทุนธนชาต จํ
ไถถอน ป 2558
ยสิทธิ ไมมีหลั
หุนกู 
บจากวันออกหุน
น 2557 
น 2558 
วย 

0 บาท 
0 บาท 
้ยคงที่รอยละ 2
ษภาคม 2558 แ
2558 ซึ่งเปนวัน

       บริษัท ทุน
แบบแสด
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ฤษภาคม และวั

ไถถอน ป 2566
กัด (มหาชน) ค
TCAP20NA) 
ะเภทไมดอยสิท

.03 ตอป   
ฤษภาคม และวั

ไถถอน ป 2558
ากัด (มหา
8 (“หุนกู”) (TC
ลักประกัน ชนิ

นกู 

.84 ตอป 
ละชําระดอกเบี
นครบกําหนดไถ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

วันที่ 15 พฤศจิ

6 
ครั้งที่ 3/2556 คร

ทธิ ไมมีหลักปร

วันที่ 15 พฤศจิ

8 
าชน) ครั้ง

CAP15NA) 
นิดระบุช่ือผูถือ

 
บี้ยงวดสุดทาย
ถถอนหุนกู 

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  
กายน ของ

รบกําหนด

ระกัน และ

กายน ของ

งที่ 1/2557 

 และไมมี

ยในวันที่ 9 



2

3

4

7.4 นโย

นโย

ใน
รวมถึงค
อาจจาย
ที่จะทําเ

 

การ

2. ต๋ัวแลกเงิน
ณ วันที่ 31

3. การออกแล
ก. โครง

ตางด
-ไมมี

ข. การอ
 ณ วัน
ประเทศไท
14.46 ขอ
บริษัทฯ ที่
เสียงเพ่ือล
นําหุนของ
การออกเสี

อน่ึง จ
ได ผูลงท
www.set.o

หมาย
Depositary
ตางประเท
(Foreign L

4. พันธะผูกพ
- บริษัทฯ 

ยบายการจาย

ยบายการจาย

นการพิจารณาจ
ความเพียงพอข
ยเงินปนผลระ
เชนน้ัน และราย

ส

รจัดอันดับความ

น 
1 ธันวาคม 2557

ละเสนอขายหุน
งการออกและเ
ดาว (Thai Trust

 - 

อกตราสารแสด
นที่ 30 ธันวาคม
ทย ไดออก NV
องทุนที่เรียกชําร
ที่นําไปอางอิงทุ
งมติเก่ียวกับกา
งบริษัทฯ ไปออ
สียงของผูถือหุน

จํานวนหุนของบ
ทุนสามารถตรว
or.th/nvdr 

ยเหตุ  NVDR
y Receipt ห ื
ทศ ทําใหผูลงทุ

imit) 

พันเก่ียวกับการ
ไมมีพันธะผูกพั

ยเงินปนผล 

เงินปนผลขอ

จายเงินปนผล 
องเงินกองทุน 
ะหวางกาลให
ยงานใหที่ประช

สวนที่ 2 ขอมูล

มนาเช่ือถือ 

7 บริษัทฯ ไมมี

นหรือหลักทรัพ
สนอขายหุนห
t Fund) หรือการ

ดงสิทธิในผลต
ม 2557 บริษัท

VDR มีหุนของบ
ระแลวของบริษ
กประการ แตจ
รเพิกถอนหุนอ
อก NVDR เปน
นรายอื่นเพ่ิมขึ้น

บริษัทฯ ที่นําไป
วจสอบจํานวน

R คือ ใบแสด
รือ NVDR) บริ
ทุนตางประเทศ

รออกหุนในอนา
พันเก่ียวกับการอ

องบริษัทฯ ท่ีจ

บริษัทฯ จะพิจ
 โดยการจายเงิน
หแก ผูถือหุนเป
ชุมผูถือหุนทรา

 

หลักทรัพยและ

A+ 

ภาระหน้ีในรูป

พยแปลงสภาพอ่ื
รือหลักทรัพย
รออกและเสนอ

อบแทนที่เกิดจ
 ไทยเอ็นวีดีอา
บริษัทฯ เปนหล
ษัทฯ ซึ่งผูถือ N
ะไมสามารถใช
อกจากตลาดหล
จํานวนมาก จํา

น 

ปออก NVDR น้ั
นหุนสามัญของ

งสิทธิในผลปร
ริษัท ไทยเอ็นวี
ศลงทุนไดโดย

าคต 
ออกหุนในอนา

จายแกผูถือหุน

จารณาถึงผลปร
นปนผลตองได
ปนครั้งคราว
บในการประชุม

ะผูถือหุน หนา 7

ของต๋ัวแลกเงิน

อ่ืน 
แปลงสภาพให
อขายหุนหรือห

ากหลักทรัพยอ
าร จํากัด ซึ่งเป
ลักทรัพยอางอิง
NVDR ดังกลา
ชสิทธิออกเสียง
ลักทรัพยแหงป
านวนหุนที่มีสิท

น้ัน อาจมีการเปลี
บริษัทฯ ที่เปน

ระโยชนที่เกิดจ
วีดีอาร จํากัด เ
ยไมติดขอจํากัด

าคต 

น 

ระกอบการและ
รับอนุมัติจากที
ได  เมื่อเห็นว
มคราวถัดไป 

       บริษัท ทุน
แบบแสด
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น 

หกองทุนรวมเพ
ลักทรัพยแปลง

อางอิง (NVDR)
นบริษัทยอยข
งจํานวน 184,7
าว แมจะไดรับผ
งในการประชุม
ประเทศไทย (De
ทธิออกเสียงก็จ

ลี่ยนแปลงซึ่งบริ
 NVDR ไดจา

จากหลักทรัพย
ปนนิติบุคคลถื
ดการโอนหุนข

ะผลตอบแทนข
ที่ประชุมผูถือหุน
าบริษัทฯ  มีผ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

พื่อผูลงทุนซึ่งเ
งสภาพอื่น 

)  
องตลาดหลักท

730,575 หุน ห
ผลประโยชนจ
มผูถือหุน ยกเวน
elisting) ดังน้ัน
จะลดลง สงผลใ

ริษัทฯ ไมสามา
าก ตลท.ผาน W

ยอางอิงไทย (N
ถือครองหุนแท
ของผูลงทุนตา

ของผูถือหุนใน
น คณะกรรมก
ลกําไรพอแล

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

เปนบุคคล

ทรัพยแหง
หรือรอยละ 
ากหุนของ
นกรณีออก
 หากมีการ
ใหสิทธิใน

รถควบคุม
Website : 

Non-voting 
ทนผูลงทุน
างประเทศ 

นระยะยาว 
ารบริษัทฯ 
ละสมควร 



ขอมูลก

กําไรต

เงินปน

อัตราก
หมายเหต

นโยบา

บริ
ผลประก

บริ
คงเหลือ
ตามกฎ
ไดเปนค
ใหที่ปร

การจายเงินปน

ผลการ

ตอหุน (บาท) 

นผลตอหุน (บา

การจายเงินปนผ
ตุ เมื่อวันที่ 17  ตุล

ยการจายเงิน

ริษัทฯ ไมไดกํ
กอบการของบริ

ริษัทยอย มีนโย
อจากการดําเนิ
หมาย โดยขึ้น
ครั้งคราว เมื่อเ
ะชุมผูถือหุนทร

ส

นผล 5 ป ยอน

รดําเนินงาน 

ท) 

ผลตอกําไรสุทธิ
ลาคม 2557 บริษัท

นปนผลของบ ิ

าหนดอัตราสว
รษิัทยอย 

ยบายจายเงินปน
นินธุรกิจ ความ
นอยูกับธุรกิจแ
ห็นวาบริษัทยอ
ราบในการประ

สวนที่ 2 ขอมูล

นหลัง  

ธิ (รอยละ) 
ทฯ ไดจายเงินปน

ริษัทยอยท่ีจา

วนในการจายเงิ

นผล เมื่อผลปร
มเพียงพอของเ
แตละบริษัทยอ
อยมีผลกําไรพ
ชุมคราวถัดไป 

หลักทรัพยและ

ป 2556 

1.77 

1.60 

88.53 
ผลระหวางกาล ป

ายแกบริษัทฯ 

งินปนผลของบ

ระกอบการของ
เงินกองทุนใน
อย ทั้งน้ี บริษัท
พอและสมควรที

 

ะผูถือหุน หนา 7

ป 2555 

2.24 

1.40 

62.57 
ประจําป 2557 ในอั

 

บริษัทยอยใหแ

บริษัทยอยมีกํา
นการรองรับธุร
ทยอยอาจจาย
ที่จะทําเชนน้ัน

       บริษัท ทุน
แบบแสด

7-9      

ป 2554 

1.28 

1.20 

93.78 
อตัราเงินปนผลตอ

แกบริษัทฯ ไวแ

าไร โดยบริษัทย
รกิจของบริษัท
เงินปนผลระห

น และเมื่อจายเงิ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ป 2553 

2.21 

1.20 

54.42 
อหุน 0.60 บาท  

แตอยางใด โดย

ยอยจะพิจารณา
ทยอย รวมถึงเ ิ
หวางกาลใหแ
งินปนผลแลวจ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ป 2552 

2.76 

0.95 

34.42 

ยขึ้นอยูกับ 

าถึงเงินสด
งินสํารอง 
กบริษัทฯ  
จะรายงาน 



8. โคร

บริษัท 

คณะกร
คณะกร
แบงแยก
สอบทา

แผนภา

ขอมูล ณ

 
หมายเหต

 

รงสรางการจั

 ทุนธนชาต จํ

โครงสรางก
รมการตรวจสอ
รมการพิจารณา
กหนาที่ความรั
นการปฏิบัติงาน

าพแสดงโครง

ณ วันที่ 27 กุมภ

ตุ  *  นายสมเจต
และกรรมกา

-  เปนผ

 

จดัการ 

จํากัด (มหาชน

ารจัดการของบ
อบ คณะกรรมก
าปรับปรุงโครง
รับผิดชอบที่ชัด
นอยางเพียงพอ

งสรางองคกร

ภาพันธ 2558  

ตน  หมู ศิ ริ เ ลิ ศ  
รผูจัดการใหญ ธน
ผูบริหารในตําแห

สวนที ่

น) 

บริษัท ทุนธน
การสรรหาและก
งสรางหน้ี และค
ดเจน และครอ
 โดยมีโครงสร

 บริษัท ทุนธน

รองกรรมการ ผู
นาคารธนชาต จําก
นงผูจัดการและผู

 2 โครงสรางการ

ชาต จํากัด (ม
กําหนดคาตอบ
คณะกรรมการบ
อบคลุมถึงการป
รางการจัดการ ดั

นชาต จํากัด (

ผู จั ดการใหญ  ไ
กัด (มหาชน) 
บริหารสี่รายแรกต

  

รจัดการ หนา 8-

หาชน) (“บริษ
แทน คณะกรร
บริหารทรัพยสนิ
ปฏิบัติงานของ
ดังน้ี 

(มหาชน) 

ได รับมอบหมา

ตอจากผูจัดการลง

         บริ
แบ

1 

ษัทฯ”) ประกอ
มการบริหาร ค
นรอการขาย ตล
งบริษัทฯ ในทุ

ายใหดํ ารง ตํ าแ

งมาตามเกณฑของ

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

อบดวย คณะก
คณะกรรมการบ
ลอดจนหนวยง
ทุกดาน รวมทั้ง

แหน งประธาน เ

งสํานักงาน ก.ล.ต

ต จํากัด (มหาชน
ขอมูลประจําป 25

 

รรมการบริษัท
บริหารความเสี่ย
านตาง ๆ ที่มีกา
มีการกํากับแล

เจ าหน าที่ บ ริห

ต. 

น) 
57  

ทฯ 
ยง 
าร
ละ 

าร 



8.1 คณ

คณ

การ

เดือนละ
ประชุม 
วาระเพ่ื
ดูแลกิจ
ผูจัดทําห
ระยะเวล
เวลาประ

กรรมกา
ของกรร
บริษัทฯ

ธรรมาภิ
ขออนุญ
กรรมกา
เปนผูบริ

ณะกรรมการแ

ะกรรมการบริ

ประชุมคณะกร

บริษัทฯ มีกา
ะ 1 ครั้ง และอ
 โดยการนําเสน
อพิจารณา วาร
การท่ีดี และวา
หนังสือบอกก
ลาที่เหมาะสม 
ะมาณ 3 ช่ัวโมง

ทั้งน้ี ในการป
ารทุกทานไดแส
รมการไวเปนลา
 และผูที่เก่ียวข

คณะกรรมก
ภิบาลของสถาบั
ญาตและการอนุ
ารบริษัทฯ จําน
รหิาร 2 คน รวม

 

และผูบริหารข

ริษัทฯ 

รรมการบริษัทฯ

ารกําหนดตารา
อาจมีการประช
นอของกรรมกา
ระเพ่ืออนุมัติ ว
าระการบริหาร
ลาวเชิญประชุ
 เพ่ือใหกรรมก
ง ซึ่งในป 2557

ประชุมกรรมกา
สดงความเห็นอ
ายลักษณอักษร
องตรวจสอบได

ารบริษัทฯ มีโค
บันการเงิน ลงวัน
นุญาตใหเสนอข
นวน 9 คน เปนก
มมีกรรมการอิส

สวนที ่

ของบริษัท ทุน

ฯ 

างเวลาการประ
ชุมพิเศษเพ่ิมตา
ารผูจัดการใหญ
าระสืบเน่ือง ว
รความเสี่ยงที่ต
ชมและรวบรวม
ารไดมีเวลาศึก
 ที่ผานมามีการ

ารทุกทานมีอิส
ยางเต็มที่กอนจ
 จัดเก็บรายงาน
ด 

ครงสรางเปนไ
นที่ 9 กรกฎาคม
ขายหุนที่ออกให
กรรมการอิสระ
สระและกรรมก

 2 โครงสรางการ

นธนชาต จํากั

ะชุมของคณะก
ามความจําเปน
ญที่มีการกําหน
าระพิจารณาแล
องพิจารณาเปน
มเอกสารประก
ษาขอมูลอยาง
รประชุมรวมทัง้

สระในการแสดง
จะขอลงมติ แล
นการประชุมที่ผ

ไปตามประกาศ
ม 2552 และปร
หม ลงวันที่ 15
ะ 3 คน คิดเปน 
การที่ไมเปนผูบ

  

รจัดการ หนา 8-2

กัด (มหาชน) 

รรมการบริษัท
 ทั้งน้ี ประธาน
ดวาระลวงหน
ละอนุมัติจากค
นประจําทุกเดือ
กอบที่เก่ียวของ
เพียงพอกอนเข
งสิ้น 12 ครั้ง 

งความเห็นและ
ะไดมีการจดบัน
ผานการรับรอง

ศธนาคารแหงป
ะกาศคณะกรร

5 ธันวาคม 255
 1 ใน 3 ของจํา
ริหาร คิดเปนร

         บริ
แบ

2 

ทฯ ไวลวงหนาต
กรรมการบริษั
าไวอยางชัดเจน
ณะกรรมการชุ
อน เลขานุการ
ง สงใหกรรมก
ขารวมประชุม โ

ะลงมติ โดยประ
นทึกการประชุ
จากคณะกรรมก

ประเทศไทย (“ธ
มการกํากับตลา
1 แลว ณ วันที่ 
นวนกรรมการท
อยละ 55.55 

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

ตลอดทั้งป โด
ษัทฯ จะเปนผูเห็
น ประกอบดวย
ชุดยอย วาระพิจ
คณะกรรมการ
การลวงหนากอ
โดยการประชุม

ะธานที่ประชุม
ชมแสดงขอสังเก
การบริษัทฯ พร

ธปท.”) ที่ สนส
าดทุน ที่ ทจ. 2
 25 กุมภาพันธ
ทั้งหมด และเป

ต จํากัด (มหาชน
ขอมูลประจําป 25

ยกําหนดประชุ
ห็นชอบวาระกา
ย วาระเพ่ือทรา
จารณาการกํากั
รบริษัทฯ จะเป
อนวันประชุมใ
มแตละครั้งจะใ

จะเปดโอกาสใ
กตและความเห็
รอมใหกรรมกา

ส. 13/2552 เรื่อ
8/2551 เรื่อง กา
 2558 บริษัทฯ 
ปนกรรมการที่ไ

น) 
57  

ชุม
าร
าบ 
กับ
ปน
ใน
ใช

ให
ห็น
าร

อง 
าร
 มี
ไม



ตาราง

รายนา

1.  นายบันเท

2.  นายศุภเด

3.  นางศิริเพ็

4.  นายสมเกี

5.  นายธีรพ

6.  นางสาวส

7.  นายสมเจ

8.  นายทวศีั

กรรมการที่พ

1. นางพันธ

2. นายวิรไท

งแสดงรายชื่อคณะกรร

มคณะกรรมการบริษัทฯ

ทิง ตันติวิท 

ดช  พูนพิพัฒน 

พ็ญ สีตสุวรรณ 

กียรติ ศุขเทวา 

จน วัชราภัย 

สุวรรณภา สุวรรณประ

จตน หมูศิริเลิศ 

ศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

พนจากตําแหนงในป 255

ธทิพย สุรทิณฑ 

ท สันติประภพ

รมการบริษัทฯ และก

 

ประธา

 
รองปร

ประธานกรรม

 
ประธานก

กํ

กรรมการตรวจสอ

ประธาน
และ

ะทีป 
และรองประธานก

กรรม
และรองกรร

ภ 
กรรม

และรองก

7 

กรรมการตร

พ 
กรรมการสรรห

การเขารวมประชุมขอ

ตําแหนง 

านกรรมการ (กรรมการที่

ะธานกรรมการ ประธาน
การบริหารความเสี่ยง แล

(กรรมการที่เปนผูบริ

รรมการตรวจสอบ และก
าหนดคาตอบแทน (กรรม

อบ และกรรมการบริหาร

นกรรมการสรรหาและกํา
ะกรรมการตรวจสอบ (กร

รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่

มการบริหาร กรรมการบริ
รมการผูจัดการใหญ (กรร

มการบริหาร กรรมการบริ
กรรมการผูจัดการ (กรรม

 

วจสอบ กรรมการสรรหา
คาตอบแทน (กรรมกา

หาและกําหนดคาตอบแท
ความเสี่ยง (กรรมการ

สวนที่ 2 โค

องกรรมการแตละคณะ

ที่ไมเปนผูบริหาร) 

นกรรมการบริหาร 
ละกรรมการผูจัดการใหญ
ริหาร)   

กรรมการสรรหาและ 
มการอิสระ) 

ความเสี่ยง (กรรมการอิส

าหนดคาตอบแทน 
รรมการอิสระ) 

รบริหาร  
ยง (กรรมการที่เปนผูบริห

ริหารความเสี่ยง  
รมการที่เปนผูบริหาร) 

ริหารความเสี่ยง  
การที่เปนผูบริหาร) 

า และกรรมการกําหนด
รอิสระ) 

ทน และกรรมการบริหาร
รอิสระ) 

 

ครงสรางการจัดการ หน

ะในป 2557 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

(ทั้งหมด 12 ครั้ง) 

12/12 

ญ 12/12 

10/12 

สระ) 12/12 

9/9 

หาร) 
12/12 

12/12 

12/12 

 

2/2 

ร 
8/8 

นา 8-3 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณ
สร
ก

คา

(ทั้งหมด 16 ครั้ง) (ทั้งห

- 

- 

14/16 

16/16 

11/11 

- 

- 

- 

 

3/3 

- 

         

ะกรรมการ 
รรหาและ 
กําหนด
าตอบแทน 

คณะกรรม
สรรห

หมด 5 ครั้ง) (ทั้งหมด 3 

- - 

- - 

5/5 3/3 

- 3/3 

5/5 - 

- - 

- - 

- - 

  

- 1/1 

2/2 - 

   บริษัท ทุนธน
แบบแสดงราย

มการ 
า 

คณะกรรมการ 
กําหนด 

คาตอบแทน 

 ครั้ง) (ทั้งหมด 2 ครั้ง) 

- 

- 

2/2 

2/2 

- 

- 

- 

- 

 

1/1 

- 

นชาต จํากัด (มหาชน)
ยการขอมูลประจําป 2557

คณะกรรมการ
บริหาร 

ค

 (ทั้งหมด 12 ครั้ง) (ทั้

- 

11/12 

- 

- 

- 

10/12 

12/12 

11/12 

 

- 

- 

) 
7  

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

ังหมด 12 ครั้ง) 

- 

12/12 

- 

12/12 

- 

9/12 

12/12 

11/12 

 

- 

8/8 



หมายเห

 
 
 
 
 

หตุ  1) มติที่ประชุมคณ
กําหนดคาตอบแ

2) นายสมเกียรติ ศุ
3) นายธีรพจน วัช
4) นางพันธทิพย ส
5) นายวิรไท สันติ
6) กรรมการผูมีอํา

สําคัญของบริษทั

ณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
แทน และเปลี่ยนแปลงกรร
ศุขเทวา พนจากการเปนประ
ราภัย ดํารงตําแหนงเปนกร
สุรทิณฑ ลาออกจากการเปน
ประภพ ลาออกจากการเปน
นาจลงลายมือชื่อแทนบริษั
ทฯ โดยมีนายภาณุพันธุ ตว

ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เม
มการในคณะกรรมการชุดย
ะธานกรรมการสรรหา และ
รรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแตว
นกรรมการบริษัทฯ และกร
นกรรมการบริษัทฯ และกร
ัทฯ ประกอบดวย นายศุภเด
วงทอง เปนเลขานุการคณะก

สวนที่ 2 โค

มษายน 2557 ไดอนุมัติปรั
ยอย ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พ
ะประธานกรรมการกําหนด
วันที่ 3 เมษายน 2557 และดํ
รมการชุดยอย มีผลตั้งแตวั
รมการชุดยอย มีผลตั้งแตวั
ดช พูนพิพัฒน นางสาวสุวร
กรรมการบริษัทฯ 

 

ครงสรางการจัดการ หน

ับคณะกรรมการชุดยอย โ
พฤษภาคม 2557  
คาตอบแทน มีผลตั้งแตวัน
ดํารงตําแหนงเปนประธานก
ันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
ันที่ 28 สิงหาคม 2557 
รรณภา สุวรรณประทีป นา

นา 8-4 

โดยรวมคณะกรรมการสร

ที่ 1 พฤษภาคม 2557 
กรรมการสรรหาและกําหน

ยสมเจตน หมูศิริเลิศ นายท

         

รรหา และคณะกรรมการก

นดคาตอบแทน และกรรมกา

ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมก

   บริษัท ทุนธน
แบบแสดงราย

กําหนดคาตอบแทน เปนค

ารตรวจสอบ มีผลตั้งแตวนั

การ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือ

นชาต จํากัด (มหาชน)
ยการขอมูลประจําป 2557
คณะกรรมการสรรหาและ

นที่ 1 พฤษภาคม 2557 

ชื่อรวมกันและประทับตรา

) 
7  
ะ 

า



8.2 ผูบริห

ลงมาและ
คณะกรรม

1. นายศุภ

2. นายส

3. นายท ี

4. นายกํา

5. นายวัช

6.  นางสา

7. นางธน

หมายเหตุ  ข

8.3 เลขาน

ตวงทอง  
1 มิถุนายน
กํากับดูแล
ตามท่ีกําห
ผลใชบังคั
ความซื่อส
มติที่ประช

หนาที่และ

1. รับผิด

2. ใหคํา
กิจการ
การเป

3. ดําเนิน
แนวท

4. จัดการ

5. บันทึก
ผูถือหุ

หารบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธัน
ะผูบริหารสูงสุ
มการกํากับหลัก

ภเดช พูนพิ

มเจตน หมูศริิ

วีศักด์ิ ศักด์ิศิ

าธร ตันติศิ

ชระ เพ่ิมพิ

าวรมณีย เจนพิ

นวันต ชัยสทิ

ขอมูลประวัติกรร

นุการบริษัท 

ในการประชุม
 เปนเลขานุก
น 2552 และมอ
ลกิจการที่ดี และ
หนดในมาตรา 8
คับในวันที่ 31 สิ
สัตยสุจริต รวม
ชุมผูถือหุน ทั้งนี

ะความรับผิดชอ

ดชอบดูแลกิจกร

แนะนําเบื้องตน
รที่ดีและจรรยา
ปลี่ยนแปลงที่มนี

นการจัดเตรียม
ทางการดําเนินธุ

รประชุมผูถือหุน

กรายงานการป
หุน และมติที่ปร

นวาคม 2557
สดของฝายบัญ
กทรัพยและตลา

พิพัฒน 

รเิลิศ 

ศิริลาภ 

ศิริวัฒน 

พิทักษ 

พินิจ 

ทธิการคา 

รมการและผูบริหา

ครั้งที่ 6/2552
ารบริษัท  ซึ่งเ
อบหมายใหสํานั
ะเพ่ือใหการบริ
89/15 และมาต
สิงหาคม 2551 แ
มทั้งตองปฏิบัติ
น้ี หนาที่ตามกฎ

อบของเลขานุก

รรมตาง ๆ ของค

นแกกรรมการเ
าบรรณที่กรรมก
นัยสําคัญแกกร

มเอกสารและข
รกิจของบริษัท

น และประชุมค

ระชุมผูถือหุน 
ระชุมคณะกรรม

สวนที่ 2 โค

 บริษัทฯ มีผูบ
ชีหรือการเงินท
าดหลักทรัพย (

กร

รอ

รอ

ผูช

ผูอ

ผูอ

ผูอ

าร เปดเผยไวในรา

2 เมื่อวันที่ 2
ปนผูที่มีคุณวุ
นักเลขานุการอง
ริหารงานของบ
รา 89/16 ของพ
และนโยบายกา
ติใหเปนไปตาม
ฎหมายและตาม

ารบริษัท 

คณะกรรมการ 

ก่ียวกับขอกฎห
การพึงปฏิบัติ แ
รมการ 

อมูลที่เปนประ
ทฯ ใหแกกรรมก

คณะกรรมการบริ

 และการประชุ
มการบริษัทฯ 

ครงสรางการจัด

บริหารในตําแ
ที่เปนระดับผูจั
“สํานักงาน ก.ล

รรมการผูจัดการ

องกรรมการผูจดั

องกรรมการผูจดั

ชวยกรรมการผู

อํานวยการอาวุโ

อํานวยการ ฝาย

อํานวยการ ฝาย

ายงานประจําปฉบั

6 พฤษภาคม 2
ฒิ  คุณสมบัติ  
งคกรเปนหนวย
ริษัทฯ เปนไปอ
พระราชบัญญัติ
ารกํากับดูแลกิจ
มกฎหมาย วัต
มที่บริษัทฯ มอบ

 

หมาย ระเบียบแ
และติดตามใหมี

ะโยชนตอการป
การใหม 

รษิัทฯ ใหเปนไ

ชมคณะกรรมกา

ดการ หนาที่ 8-

แหนงผูจัดการ
จัดการฝายขึ้นไ
ล.ต.”) ดังน้ี 

รใหญ 

ดการใหญ 

ดการ สายงานธุ

จัดการ สายการ

โส สายงานธุรกิ

ยวางแผนขอมูล

ยบัญชี 

บบันี้แลว 

2552 คณะกรร
 และประสบก
ยงานที่ดูแลงาน
อยางมีประสิทธิ
ติหลักทรัพยและ
การของบริษัท
ถุประสงค ขอ
บหมายใหเลขา

และขอบังคับต
มีการปฏิบัติตา

ปฏิบัติหนาที่ขอ

ปตามกฎหมาย 

ารบริษัทฯ รว

บริษั
แบบ
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รและผูบริหาร
ไปหรือเทียบเท

ธุรกิจ 

รเงิน 

กิจ 

เพ่ือการจัดการ 

รมการบริษัทฯ 
การณที่ เหมาะ
เลขานุการบริษั
ธิผลยิ่งขึ้น เลขา
ะตลาดหลักทรัพ
ฯ ดวยความรับ
บังคับบริษัทฯ
นุการบริษัทมีดั

าง ๆ ของบริษัท
มอยางถูกตองแ

องกรรมการให

 ขอบังคับของบ

มทั้งติดตามให

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ร 4 รายแรกต
ทา ตามเกณฑ

 

 ไดมีมติแตงต้ัง
ะสม โดยใหมี
ษัท เพ่ือใหเปนไ
านุการของบริษ
ัพย (ฉบับที่ 4) 
ผิดชอบ ความร
ฯ มติคณะกรรม
ดังน้ี 

ทฯ รวมถึงหลัก
และสม่ําเสมอ 

หม แนะนําลักษ

บริษัทฯ และขอพ

หมีการปฏิบัติต

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

อจากผูจัดการ
ของสํานักงาน

ง นายภาณุพันธ
มีผลต้ังแตวันที
ไปตามหลักการ
ษัทปฏิบัติหนาที
 พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
ระมัดระวัง และ
มการ ตลอดจน

กการกํากับดูแล
 รวมถึงรายงาน

ษณะธุรกิจและ

พึงปฏิบัติตาง ๆ

ามมติที่ประชุม

) 
7  

ร 
น

ธุ 
ที่ 
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มี
ะ
น 

ล
น 

ะ 

ๆ 

ม 



6. จัดทํา
การปร
บอกก

7. ดูแลใ
ขอกําห

8. จัดให
ประโ

9. ติดตอ

10. อบรม

11. ดําเนิน

หมายเหตุ  

าและเก็บรักษา
ระชุมคณะกรร
กลาวเชิญประชุม

ใหมีการเปดเผย
หนดของหนวย

มีหลักสูตรฝกอ
ยชนตอการทําห

อและสื่อสารกับ

มและพัฒนาควา

นการอ่ืน ๆ ตาม

ขอมูลประวัติเลข

าเอกสารทะเบี
มการบริษัทฯ ร
มผูถือหุนและร

ยขอมูลและรา
ยงานทางการ ต

อบรม สัมมนาต
หนาที่กรรมการ

บผูถือหุนทั่วไปใ

ามรูอยางตอเน่ือ

มที่คณะกรรมกา

านุการบริษัท เปด

สวนที่ 2 โค

ยนกรรมการบ
รายงานการมีสว
รายงานการประ

ยงานสารสนเ
ลอดจนเก็บรักษ

ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพู
รของบริษัทฯ 

ใหไดรับทราบส

องดานกฎหมาย

ารกํากับตลาดทุ

ดเผยไวในรายงาน

ครงสรางการจัด

บริษัทฯ หนังสื
วนไดเสียของก
ะชุมผูถือหุน 

ทศในสวนที่รั
ษารายงานการมี

พูนความรูและพั

สิทธิตาง ๆ ของ

ย การบัญชี หรือ

ทุนประกาศกําห

นประจําปฉบับนี้แ

ดการ หนาที่ 8-

สือบอกกลาวเชิ
กรรมการและผูบ

ับผิดชอบตอห
มสีวนไดเสียทีร่

พัฒนากรรมการ

งผูถือหุน และข

อการปฏิบัติหน

หนด 

ลว 

บริษั
แบบ
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ชิญประชุมคณ
บริหาร รายงาน

หนวยงานที่กําก
รายงานโดยกรร

รใหมีทักษะ แล

ขาวสารของบรษิ

นาที่เลขานุการบ

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ณะกรรมการบริ
นประจําปของบ

กับบริษัทฯ ตา
รมการหรือผูบริ

ละประสบการณ

ษัทฯ 

บริษัท 

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

ริษัทฯ รายงาน
บริษัทฯ หนังสือ

ามระเบียบและ
รหิาร 

ณที่จะกอใหเกิด

) 
7  

น 
อ

ะ

ด



8.4 คาตอ

คาตอ

ตรวจสอบ
พฤษภาคม
ที่จายอยูใ
2556) สรปุ

ราย

1. นายบ

2. นายศุ

3. นางศิ

4. นายส

5. นายธี

6. นางส

7. นายส

8. นายท

กรรมกา

1.  นางพั

2.  นายวิ

กรรมกา

3.  นายพ

หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

อบแทนกรรม

อบแทนที่เปนตั

ในป 2557 บริ
บ คณะกรรมก
ม - ปจจุบัน) แล
นลักษณะของ
ปไดดังน้ี 

1. คาตอบแทน

ยนามคณะกรรม

บันเทิง 

ศุภเดช 

ศิริเพ็ญ 

สมเกียรติ 

ธีรพจน 

สาวสุวรรณภา 

สมเจตน 

ทวีศักด์ิ 

รที่พนจากตําแ

พันธทิพย 

วิรไท 

รที่พนจากตําแ

พิมล 

รวม

1) มติที่ประชุม
 กรรมการใน 

- นายพิมล รั
- นางพันธทิ
- นายวิรไท 

2) มติที่ประชุมส
ต้ังแตวันที่ 3 

มการและผูบริ

ตัวเงิน 

ิษัทฯ ไดจายค
ารสรรหา คณ
ละคณะกรรมกา
คาตอบแทนรา

นคณะกรรมกา

มการบริษัทฯ 

ตันติวิท 

พูนพิพัฒน 

สีตสุวรรณ 

ศุขเทวา 

วัชราภัย 

สุวรรณประทีป

หมูศิริเลิศ 

ศักด์ิศิริลาภ 

หนงในป 2557

สุรทิณฑ 

สันติประภพ 

หนงในป 2556

รัฐปตย 

 

สามัญผูถือหุน ป
ป 2556 โดยหากก
รัฐปตย ลาออกจาก
ทพิย สุรทิณฑ ลาอ
 สันติประภพ ลาอ
สามัญผูถือหุน ปร
  เมษายน 2557 

สวนที่ 2 โค

ริหารบริษัท ทุ

าตอบแทนแกค
ะกรรมการกําห
ารบริหารความ
ายเดือน คาเบี้ย

รบริษัทฯ ที่จาย

คาตอบ

ป 

7 

6 

ระจําป 2557 เมื่อ
กรรมการทานใดล
กการเปนกรรมกา
ออกจากการเปนกร
ออกจากการเปนกร
ระจําป 2557  เมื่อว

ครงสรางการจัด

ทุนธนชาต จํา

คณะกรรมการ
หนดคาตอบแท
เสี่ยง รวมทั้งสิน้
ยประชุม และเงิ

ยในป 2557 มีร

บแทนรายเดือน 

1,200,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

446,666.67

600,000.00

600,000.00

600,000.00

92,857.14

393,548.39

0.00

5,733,072.20

อวันที่ 3 เมษายน 2
ลาออกกอนวันจาย
ารบริษัทฯ  ต้ังแตว
รรมการบริษัทฯ ต
รรมการบริษัทฯ ต
วันที่ 3 เมษายน 2

ดการ หนาที่ 8-

กัด (มหาชน)

ร 6 คณะ ได
ทน คณะกรรม
นจํานวน 31,58
งินบําเหน็จกร

ายละเอียด ดังนี

ประเภทคาต

 คาเบี้ยประ

0 600,00

0 300,00

0 250,00

0 300,00

7 225,00

0 300,00

0 300,00

0 300,00

 

4 50,00

9 200,00

0 

0 2,825,00

2557 อนุมัติใหจา
ยเงินบําเหน็จ ก็ให
วันที่ 4 เมษายน 25
ต้ังแตวันที่ 25 กุมภ
ต้ังแตวันที่ 28 สิงห

2557 แตงต้ังนายธี

บริษั
แบบ
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) 

ดแก คณะกรรม
การสรรหาแล

89,809.66 บาท 
รมการ (จายจา

น้ี 

ตอบแทน (บาท

ะชุม บําเหน็

00.00 3,

00.00 1,

00.00 1,

00.00 1,

00.00 

00.00 1,

00.00 1,

00.00 1,

 

00.00 1,

00.00 1,

0.00 

00.00 19,

ายเงินบําเหน็จแก
หถือวามีสิทธิไดรับ
556 
ภาพันธ 2557 
หาคม 2557 
รพจน วัชราภัย ดํ

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

มการบริษัทฯ 
ละกําหนดคาตอ
 โดยลักษณะข
ากผลการดําเนิน

ทตอป) 

น็จกรรมการ 

,860,735.01 

,930,367.53 

,930,367.53 

,930,367.53 

0.00 

,930,367.53 

,930,367.53 

,930,367.53 

 

,930,367.53 

,438,520.46 

491,847.07 

,303,675.25 

กกรรมการบริษัทฯ
บเงินบําเหน็จดวย

ดํารงตําแหนงเปน

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

คณะกรรมการ
อบแทน (เดือน
องคาตอบแทน
นงาน ประจําป

รวม 

5,660,735.0

2,830,367.5

2,780,367.5

2,830,367.5

671,666.6

2,830,367.5

2,830,367.5

2,830,367.5

2,073,224.6

2,032,068.8

491,847.0

27,861,747.4

ฯ ที่ดํารงตําแหนง
ย 

กรรมการบริษัทฯ

) 
7  

ร
น
น
ป 

01 

53 

53 

53 

67 

53 

53 

53 

 

67 

85 

07 

45 

ง

ฯ 



รา

1. นางศิ

2. นายส

3. นายธี

กรรมกา

  นางพ

หมายเหตุ 
  

 
 

 
 
 

   

 

แล

1. นายส

2. นางศิ

กรรมกา

 นางพ

หมายเหตุ 
 
 

 

  

 

 

 

 

2. คาตอบแทน

ายนามคณะกรร

ศิริเพ็ญ 

สมเกียรติ 

ธีรพจน 

รที่พนจากตําแ

พันธทิพย 

รว

1) มติที่ประชุมค
 - อนุมัติใหป
  กรรมการต
  20,000 บา

- อนุมัติแตง
ทั้งนี้ ใหมีผล

2) นางพันธทิพ

3.  คาตอบแท
 เดือนเมษาย

รายนามคณะ
ละคณะกรรมกา

สมเกียรติ 

ศิริเพ็ญ 

รที่พนจากตําแ

พันธทิพย 

1) มติที่ประชุม
 คณะกรรมก
 1 พฤษภาคม
2) นางพันธทิพ

 

นคณะกรรมกา

รมการตรวจสอ

สีตสุวรรณ 

ศุขเทวา 

วัชราภัย 

หนงในป 2557

สุรทิณฑ 

วม 

คณะกรรมการบริ
ปรับอัตราคาตอบแ
ตรวจสอบ 30,000
ทตอคร้ัง  
ต้ังนายธีรพจน วชั

ลต้ังแตวันที่ 1 พฤษ
ย สุรทิณฑ ลาออก

ทนคณะกรรมก
ยน) มีรายละเอยี

ะกรรมการสรร
ารกําหนดคาตอ

ศุขเทวา 

สีตสุวรรณ 

หนงในป 2557

สุรทิณฑ 

รวม 

มคณะกรรมการบ
ารสรรหา และคณ
 2557 
ย สุรทิณฑ ลาออก

สวนที่ 2 โค

รตรวจสอบ ที่จ

อบ 
คา

7 

ิษัทฯ คร้ังที่ 4/255
แทนกรรมการตรว
0 บาทตอเดือน 

ชราภัย เปนกรรมก
ษภาคม 2557 
กจากการเปนกรร

การสรรหา และ
ยด ดังน้ี 

รหา  
อบแทน 

7 

บริษัทฯ คร้ังที่ 4
ณะกรรมการกําห

กจากการเปนกรร

ครงสรางการจัด

จายในป 2557 มี

าตอบแทนรายเ

600,0

390,0

243,7

69,6

1,303,3

57 เมื่อวันที่ 28 เม
วจสอบ ดังนี้ คาต
คาเบี้ยประชุม ปร

การตรวจสอบ  

รมการตรวจสอบ ต

ะคณะกรรมกา

คณะกรร

4/2557 เมื่อวันที่ 
หนดคาตอบแทน 

รมการสรรหา ต้ังแ

ดการ หนาที่ 8-

มรีายละเอียด ดั

ประเภทคาต

ดือน คา

00.00 

00.00 

50.00 

 

42.86 

92.86 

มษายน 2557 ไดอน
ตอบแทนรายเดือน
ระธานกรรมการต

ต้ังแตวันที่ 25 กุม

ารกําหนดคาต

คาเบีย้

รมการสรรหา 

93,750.

56,250.

18,750.

168,750.

 28 เมษายน 255
 เปนคณะกรรมก

แตวันที่ 25 กุมภาพ

บริษั
แบบ

-8 

ังน้ี 

ตอบแทน (บาท

าเบี้ยประชุม 

318,750.0

282,500.0

220,000.0

37,500.0

858,750.0

นุมัติ ดังนี้ 
น ประธานกรรมก
ตรวจสอบ 25,000

ภาพันธ 2557 

อบแทน ที่จาย

ยประชุม (บาทต

คณะกรร

00 

00 

 

00 

00 

57 ไดอนุมัติปรับ
การสรรหาและกํา

พันธ 2557 

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ทตอป) 

ร

00 9

00 6

00 4

 

00 1

00 2,1

การตรวจสอบ 50,
0 บาทตอคร้ัง กร

ยในป 2557 (เดื

ตอป) 

รมการกําหนดค

1

บคณะกรรมการ
าหนดคาตอบแทน

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

วม 

918,750.00 

672,500.00 

463,750.00 

 

107,142.86 

162,142.86 

,000 บาทตอเดือน
รมการตรวจสอบ

ดือนมกราคม -

คาตอบแทน 

62,500.00 

37,500.00 

 

18,750.00 

118,750.00 

ชุดยอย โดยรวม
น มีผลต้ังแตวันที

) 
7  

น 
บ 

-  

ม
ที่  



รายนาม

1. นายธี

2. นางศิ

กรรมกา

 นายวิ

หมายเหตุ 

รายน

1. นาย

2. นาย

3. นาง

4. นาย

5. นาย

7. นาย

กรรมก

 นาย

หมายเหต

    

 

 

4.  คาตอบแท
มีรายละเอยี

มคณะกรรมการ

ธีรพจน 

ศิริเพ็ญ 

รที่พนจากตําแ

วิรไท 

1) มติที่ประชุมค
- อนุมัติปรับ
และกําหน

- อนุมัติใหป
คาตอบแท

ทั้งนี้ ใหมีผล
2) นายวิรไท สนั

5. คาตอบแทน

นามคณะกรรม

ยศุภเดช 

ยสมเกียรติ 

งสาวสุวรรณภา

ยสมเจตน 

ยทวีศักด์ิ 

ยกําธร 

การที่พนจากตํา

ยวิรไท 

ร

ตุ 1) *กรรมการ
2) นายวิรไท 

6.  คาตอบแทน

ไมมีกรรมก

7.  คาตอบแทน

 บริษัทฯ ไม

นคณะกรรมก
ยด ดังน้ี 

รสรรหาและกร

วัชราภัย 

สีตสุวรรณ 

หนงในป 2557

สันติประภพ 

รวม 

คณะกรรมการบริ
บคณะกรรมการชุ
ดคาตอบแทน 
ปรับอัตราคาเบี้ย
น 50,000 บาทตอ

ลต้ังแตวันที่ 1 พฤษ
นติประภพ ลาออก

นคณะกรรมกา

การบริหารควา

พูนพิพัฒน*

ศุขเทวา 

 สุวรรณประ

หมูศิริเลิศ* 

ศักด์ิศิริลาภ*

ตันติศิริวัฒน

าแหนงในป 255

สันติประภพ

รวม 

รที่เปนผูบริหารไม
  สันติประภพ  ลา

นกรรมการอิสร

การอิสระของบ

นกรรมการบริห

มมีการจายคาตอ

สวนที่ 2 โค

ารสรรหาและก

รรมการกําหนด

7 

ิษัทฯ คร้ังที่ 4/255
ชดยอย โดยรวมคณ

ประชุมคณะกรร
อคร้ัง  กรรมการส
ษภาคม 2557 
กจากการเปนกรร

รบริหารความเ

ามเสี่ยง 
คา

 

ทีป* 

* 

น* 

57 

พ 

มไดรับคาตอบแท
ออกจากการเปนก

ระของบริษัทฯ 

บริษัทฯ คนใดเป

หารของบริษัทฯ

อบแทนใหกรรม

ครงสรางการจัด

กําหนดคาตอบ

ดคาตอบแทน 

57 เมื่อวันที่ 28 เม
ณะกรรมการสรร

รมการสรรหาแล
รรหาและกําหนด

รมการสรรหาและ

เสี่ยง ที่จายในป

าตอบแทนรายเ

240,0

157,4

397,4

น 
กรรมการบริหารค

 ที่เปนกรรมกา

ปนกรรมการอิส

ฯ 

มการบริหาร 

ดการ หนาที่ 8-

บแทน ที่จายใน

ค

มษายน 2557 ไดอน
หา และคณะกรร

ะกําหนดคาตอบ
ดคาตอบแทน 33,0

กําหนดคาตอบแท

ป 2557 มีรายละ

ประเภทคาต

ดือน คา

0.00 

00.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

19.35 

19.35 

ความเสี่ยง มีผลต้ัง

รอิสระของบริษ

สระของบริษัทย

บริษั
แบบ

-9 

นป 2557 (เดือน

คาเบี้ยประชุม (

นุมัติดังนี้ 
มการกําหนดคาต

บแทน ดังนี้ ประธ
000 บาทตอคร้ัง  

ทน ต้ังแตวันที่ 28 

เอียด ดังน้ี 

อบแทน (บาทต

าเบี้ยประชุม 

0.0

240,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160,000.0

400,000.0

งแตวันที่ 28 สิงหา

ษัทยอย 

ยอย บริษัทฯ จึง

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

นพฤษภาคม - เ

(บาทตอป) 

250,

165,

66,

481,

ตอบแทนเปนคณะ

ธานกรรมการสร

8 สิงหาคม 2557 

ตอป) 

รว

00 

00 48

00 

00 

00 

00 

 

00 31

00 79

าคม 2557 

งไมมีการจายค

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

เดือนธันวาคม)

000.00 

000.00 

 

000.00 

,000.00 

ะกรรมการสรรหา

รรหาและกําหนด

วม 

0.00 

0,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

7,419.35 

97,419.35 

าตอบแทน 

) 
7  

)      

า

ด



คาตอบแท

รอยละ 3 ห
เล้ียงชีพสํ

ผลตอบแ

เงินเดือน 
เล้ียงชีพ เป

 
 

8. คาตอบแทน

บริษัทฯ มี
ก.ล.ต. รวม
ปฏิบัติงาน 

ทนอื่น 

1. คาตอบแทน

บริษัทฯ ไม

2. คาตอบแทน

บริษัทฯ จัดให
หรือ 5 หรือ 7 ห
าหรับผูบริหาร 

แทนรวมและลั

ในป 2557 บริ
 คาลวงเวลา เงิน
ปนตน 

 

นผูบริหารของบ

ผูบริหารในตํา
มจํานวน 5 ค
 เงินสบทบประ

นอื่นของกรรม

มมีการจายคาตอ

นอื่นของผูบรหิ

มีกองทุนสํารอ
หรือ 10 ของเงิน
 จํานวน 5 คน เ

ักษณะผลตอบ

ษัทฯ ไดจายผล
นชวยเหลือคาค

สวนที่ 2 โค

บริษัทฯ 

แหนงผูจัดการ
คน โดยไดรับค
ะกันสังคม รวม

การบริษัทฯ 

อบแทนอื่นใหแ

หาร 

องเล้ียงชีพใหกับ
นเดือน ตามอายุ
เปนจํานวน 3,5

บแทนที่ใหกับพ

ลตอบแทนใหแ
ครองชีพ เงินโบ

 

ครงสรางการจัด

รและผูบริหาร 
คาตอบแทนใน
เปนเงินทั้งสิ้น 

แกกรรมการแต

บผูบริหาร โดย
ยุงานของผูบริห
576,262.00 บาท

พนักงาน    

แกพนักงาน จํ
บนัส เงินชวยเห

ดการ หนาที่ 8-1

 4 รายแรกตอจ
นลักษณะของเงิ
 51,866,023.00 

อยางใด 

ยบริษัทฯ ไดสบ
หาร โดยในป 25
ท 

านวนทั้งสิ้น 1
หลือพิเศษ เงิน

บริษั
แบบ

10 

จากผูจัดการลง
งินเดือน และเงิ
 บาท  

บทบเงินกองทุน
557 บริษัทฯ ได

34,490,346.02
ประกันสังคม 

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

งมา ตามเกณฑ
งินชวยเหลือพิเ

นสํารองเลี้ยงชี
ดจายเงินสบทบ

2 บาท ซึ่งผลต
 และเงินสมทบ

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

ฑของสํานักงาน
เศษตามผลการ

ชพในอัตราสวน
บกองทุนสํารอง

อบแทน ไดแก
บกองทุนสํารอง

) 
7  

น 
ร

น
ง

ก 
ง



 

คณ
ประชุมค
สรรหา แล
กรรมการ

1. 
2. 
3. 

โด
คณะกรรม
นายวิรไท
ใหความเห
และกรรม

1. 
2. 
3. 

คณ
เต็มที่ดวย
คณะกรรม

• 
กฎหมายแ
คณะกรรม
และโครง

• 
ยอยตาง ๆ
เปรียบเทีย
คณะกรรม
ผูจัดการขึ้

โด
รวมคณะ)

1. 

2. 

ณะกรรมการบริ
คณะกรรมกา
ละ คณะกรรมก
จํานวน 3 คน ซึ

นายธีรพจน 
นางศิริเพ็ญ  
นายวิรไท 

ดยนายวิรไท ส
มการบริษัทฯ ค
ท  สันติประภพ
ห็นชอบแลว ทํ
มการท่ีไมเปนผูบ

นายธีรพจน 
นางศิริเพ็ญ 
นายวิชิต 

ณะกรรมการสร
ยความรอบคอ
มการบริษัทฯ ป

การสรรหาและ
และไมมีลักษณ
มการชุดยอยตา
สราง ตลอดจน

การกําหนดคา
ๆ กรรมการผูจั
ยบกับอุตสาหก
มการบริษัทฯ แ
ึ้นไป 

ดยในป 2557 ค
) เพ่ือดําเนินการ

พิจารณาคุณ
หุน ประจําป
พิจารณาราย

รายง

ริษัทฯ ไดจัดต้ัง
รบริษัทฯ  ครั้
การกําหนดคาต
ซึ่งเปนกรรมการ

 วัชราภัย   
 สีตสุวรรณ  
สันติประภพ 

สันติประภพ ล
ครั้งที่ 1/2558 เ
 ทั้งน้ี ใหดํารงต
ทําใหปจจุบันจึ
บริหาร 1 คน มี

 วัชราภัย  
สีตสุวรรณ 
ญาณอมร  

รรหาและกําหน
บและระมัดระ
ประกาศกําหนด

ะคัดเลือกบุคคล
ณะตองหามตา
าง ๆ กรรมการผ
นคุณสมบัติ ควา

ตอบแทน และ
จัดการใหญ แล
กรรมได  แล
และคณะกรรม

ณะกรรมการส
รที่สําคัญ 

ณสมบัติของนาย
ป 2557 
ยงานคณะกรรม

สวนที่ 2 โค

านคณะกรรม

งคณะกรรมการ
รั้ งที่  4 /2557 เ
ตอบแทน เปนค
รอิสระทั้งหมด 

ประธานกรรม
กรรมการ 
กรรมการ 

ลาออกจากกา
มื่อวันที่ 26 มก
ตําแหนงกรรมก
งมีกรรมการสร
มรีายนาม ดังตอ

ประธานกรรม
กรรมการ 
กรรมการ 

นดคาตอบแทน
ะวัง ภายใตนโ
 เพ่ือประโยชน

ลที่มีความรู คว
ามกฎหมายแล
ผูจัดการใหญ แ
ามรูความชํานาญ

การทบทวนอัต
ะผูชวยกรรมก
ละอยูในระดับที
การชุดยอย กา

สรรหาและกําห

ยธีรพจน  วัชรา

การสรรหา แล

ครงสรางการจัด

มการสรรหาแ

รสรรหา และคณ
เมื่ อ วันที่  28  
คณะเดียวกันใช
  มีรายนาม ดังต

การ 

รเปนกรรมกา
กราคม 2558 มีม
การสรรหาและ
รรหาและกําห
อไปน้ี 

การ 

น ไดปฏิบัติหน
ยบายและกฎบ
นตอการดําเนินก

ามสามารถ ปร
ละประกาศทาง
และผูชวยกรรม
ญที่เหมาะสมใน

ตราคาตอบแทน
การผูจัดการขึ้น
ที่เปนธรรมตอ
ารประเมินการป

นดคาตอบแทน

าภัย เพ่ือเสนอใ

ละรายงานคณะก

ดการ หนาที่ 8-1

และกําหนดคา

ณะกรรมการกํา
เมษายน  255
ชช่ือวา “คณะก
ตอไปน้ี 

ารบริษัทฯ ต้ัง
มติแตงต้ัง นาย
ะกําหนดคาตอ
นดคาตอบแทน

าที่ตามที่ไดรับ
บัตรของคณะก
การของบริษัทฯ

ะสบการณ แล
งการ เสนอรับ
มการผูจัดการขึ้น
นการกํากับดูแล

นที่จายแกกรรม
นไป ใหอยูในร
ผูถือหุน รวมถึ
ปฏิบัติงานของ

นไดมีการประช

ใหผูถือหุนเลือ

กรรมการกําหน

บริษั
แบบ

11 

าตอบแทน 

าหนดคาตอบแท
57 ไดมีม ติ เอ
กรรมการสรรห

แตวันที่ 28 สิ
ยวิชิต  ญาณอมร
บแทนดวย โดย
นจํานวน3 คน 

บมอบหมายจาก
กรรมการสรรห
ฯ ดังน้ี 

ะความเช่ียวชาญ
แตงต้ังเปนกร
นไป  รวมท้ังดู
ลกิจการของบริ

มการบริษัทฯ ก
ระดับที่เหมาะส
ึงจัดใหมีการป
กรรมการผูจัด

ชุมทั้งสิ้น 10 ครั

กต้ังเปนกรรม

นดคาตอบแทน 

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ทน ต้ังแตป 25
กฉันทรวมค

หาและกําหนดค

สิงหาคม 2557
ร เปนกรรมกา
ยธนาคารแหงป
 ซึ่งเปนกรรมก

กคณะกรรมกา
หาและกําหนด

ญที่หลากหลาย
รมการบริษัทฯ
แลใหคณะกรร
รษิัทฯ  

กรรมการในคณ
สมกับหนาที่คว
ประเมินผลการ
การใหญ และผ

รั้ง (รวมการปร

การในการประ

 ประจําป 2556

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

545 และตอมาที
ณะกรรมการ
คาตอบแทน” มี

7  ซึ่งที่ประชุม
รบริษัทฯ แทน
ประเทศไทยได
การอิสระ 2 คน

รบริษัทฯ อยาง
ดคาตอบแทนที

ย เหมาะสมตาม
ฯ กรรมการใน
รมการมีจํานวน

ณะกรรมการชุด
วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานของ
ผูชวยกรรมการ

ะชุมต้ังแตกอน

ะชุมสามัญผูถือ

6 

) 
7  

ที่
ร 
มี

ม
น
ด
น 

ง
ที่

ม
น
น

ด
บ 
ง
ร

น

อ
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7. 
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โด
ในรายงาน

 

 

 

พิจารณาโค
คณะกรรมก
พิจารณากฎบ
ทบทวนหลัก
พิจารณาคัดเ
พิจารณาควา
พิจารณาแบ
ยอย ประจําป
พิจารณาองค
พิจารณาบุค
(มหาชน) 

0. คัดเลือกแล
คณะกรรมก

. พิจารณาสรร
2. เพ่ือทราบสรุ

และคณะกร
. พิจารณาผลต

4. พิจารณาจัดส
5. พิจารณาแบบ
6. ทบทวนแบบ
7. ประเมินผลง

และผูบริหาร
8. พิจารณากําห

ไปปฏิบัติหน

ดยไดเปดเผยนโ
นประจําปฉบับ

 

ครงสรางและอ
ารชุดยอยและเ
บัตรคณะกรรม
กเกณฑ ขั้นตอ
เลือกเปนกรรม
ามคืบหนาแผน
บประเมินผลก
ป 2557 
คประกอบความ
คคลเสนอรับก

ะเสนอช่ือบุคค
ารบริษัทฯ เพ่ือ
รหาบุคคลเพื่อเส
รุปจํานวนคร้ังที
รมการชุดยอย 
ตอบแทนของค
สรรเงินบําเหน็จ
บประเมินผลกา
บประเมินผลกา
งานประจําป 2
รระดับสูง (ต้ังแ
หนดคาบริการง
นาที่ที่ธนาคารธ

โยบายสรรหาแล
น้ีแลว 

  

                

สวนที่ 2 โค

องคประกอบ
สนอแตงต้ัง 
การสรรหาและ
อน และชองทา
การของบริษัทฯ
การสืบทอดตํา
ารปฏิบัติงานข

มรูความชํานาญ
ารแตงต้ังเปน

คลที่เหมาะสม
เสนอตอที่ประ
สนอรับแตงต้ัง
ที่ประชุมและกา

ณะกรรมการบ
จกรรมการจากผ
ารปฏิบัติงานขอ
ารปฏิบัติงานปร
556 และพิจาร
แต EVP ขึ้นไป)
งานดานการจัด
ธนชาต 

ละกําหนดคาตอ

                      

                   ปร

ครงสรางการจัด

คณะกรรมกา

ะกําหนดคาตอบ
งของการเปดโ
ฯ และเสนอวาร
แหนงผูบริหาร
ของคณะกรรมก

ญเฉพาะดานของ
กรรมการ (กร

มเขารับการแต
ะชุมสามัญผูถือห
เปนกรรมการแ
ารจายผลตอบแ

บริษัทฯ และคณ
ผลการดําเนินง
องกรรมการผูจั
ระจําป 2556 สํา
รณาปรับเงินเดื
) 
ดการและบริหา

อบแทน และรา

 
 

         
(นาย

ระธานกรรมการ

ดการ หนาที่ 8-1

รชุดยอย และ

บแทน และพิจา
โอกาสใหผูถือหุ
ระการประชุมส
 
การบริษัทฯ (ทั้

งคณะกรรมการ
รรมการอิสระ)

ตงต้ังเปนกรรม
หุนประจําป 25
แทน นายวิรไท 
แทนกรรมการป

ณะกรรมการชุดย
านประจําป 25
ัดการใหญ 
าหรับกรรมการ
อนและผลตอบ

าร ประจําป 255

ายละเอียดกระบ

ยธีรพจน  วัชรา
รสรรหาและกํา

บริษั
แบบ

12 

ะพิจารณาการ

ารณานโยบายส
หุนเสนอช่ือบุคค
สามัญผูถือหุนป

้งคณะและรายบ

รบริษัทฯ (Boar
) บริษัท ประกั

มการแทนกรร
558 พิจารณาแต
  สันติประภพ 
ประจําป 2556 ส

ยอย 
56 

รผูจัดการใหญ 
บแทนพิเศษขอ

57และ 2558 ที่

บวนการสรรหา

  
าภัย) 
หนดคาตอบแท

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

รดํารงตําแหน

สรรหาและคาต
คลที่เหมาะสม 
ประจําป 2558 

บุคคล) และคณ

rd Skill Matrix
กันชีวิตนครหล

รมการที่ออกต
ตงต้ัง 

สําหรับคณะกร

องและกรรมกา

ที่บริษัทฯ สงผูบ

าและกําหนดคา

ทน 

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

งกรรมการใน

อบแทน 
 เพ่ือเขารับการ

ณะกรรมการชุด

) 
ลวงไทย จํากัด

ามวาระ เสนอ

รรมการบริษัทฯ

ารผูจัดการใหญ

บริหารระดับสูง

าตอบแทนไว

) 
7  

น

ร

ด

ด 

อ

ฯ 
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ผูชวยกรร

บริหาร

3

ธนาค
โครงส

ค

คณะ

มการผูจดัการ 

รความเสีย่ง 

รองกรรมการผูจัดการ

ธุรกิจลกูคารายใหญ 1

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ธุรกิจลูกคารายใหญ 2 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ธุรกิจลูกคาขนาดกลางและขนา

ผูอํานวยการอาวุโส 

พัฒนาผลิตภัณฑลูกคาธรุกิจแล

2 

3 

คารธนชาต จํากดั
สรางการบริหารจัด

ณะกรรมการสรรหาและกํา

คณะกรรมการบริหาร

ะกรรมการบริหารสภาพคล

คณะกรรมการพิจารณ

คณะกรรมการพิจารณา

รองประธานเจาหนาที่บริห

ร 

1 

ร 

 

 

าดยอม 

ละ SME 

4 

ร

ด (มหาชน) 
ดการของธนาคารธ

าหนดคาตอบแทน 

รความเสี่ยง 

องและอัตราดอกเบี้ย 

ณาการลงทนุ 

าอนุมัติสินเชื่อ 

หาร 

ผูอํานวยการอาวุโส 

วาณิชธนกิจ 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทาง

รองกรรมการผูจัดการ 

บริหารเงินและตลาดทนุ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ปฏิบัติการกลาง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

ธนชาต ณ วันที่ 31 ธั

สวนที่ 2 โ

คณะ

ป

ร 

ธุรกิจ 

1 

ผูชว

เครือ

รอง

ธุรกิ

ผูอ

พ

ผูอ

สื่อสา

5 

ธนัวาคม 2557 

โครงสรางการจัดการ 

ะกรรมการธนาคารธน

คณะกรรมการบริหา

ประธานเจาหนาที่บรหิารแล

กรรมการผูจัดการใหญ 

วยกรรมการผูจัดการ 

อขายลูกคารายยอย 

งกรรมการผูจัดการ 

กจิลกูคารายยอย 

อํานวยการอาวุโส 

พัฒนาสินทรัพย 

อํานวยการอาวุโส 

ารและบริหารแบรนด 

หนาที่ 8-13 

นชาต 

ร 

ผูชว

สํานกัป

และปร

ละ 

รองกรรม

บริหา

ผูชวยกรร

สนับ

ผูชวยกรร

ทรัพยาก

ผูอํา

บริหารคาจา

และกิ

6 

คณะกรรมการต

วยกรรมการผูจดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

ระธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

มการผูจัดการ 

รการลงทนุ 

รมการผูจัดการ 

บสนุนธุรกิจ 

รมการผูจัดการ 

กรบุคคลกลาง 

านวยการ 

างและผลตอบแทน 

จการคาจาง 

บ
แ

ตรวจสอบ 

ผูชวยกรรมการผูจดั

ตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1 - 9

 ตามประ

รองกรรม

กลยทุธ7 

8 

9 

บริษัท ทุนธนชาต จํากั
แบบแสดงรายการขอมูล

ดการ 

ผูอําน

กํากับกฎระ

 คือผูบริหารของธนาค

กาศคณะกรรมการ ก.ล

มการผูจัดการ 

ธและการเงิน 

ผูอํานวยการอาวุโส 

บัญช ี

ผูอํานวยการอาวุโส 

การเงิน 

กัด (มหาชน) 
ประจําป 2557  

นวยการอาวุโส 

ะเบียบและขอบังคับ 

ารธนชาต 

ล.ต. 



คณะกรร

คณะกรรม

  
ทักษะ ปร
ไดเปนอย

  
ตามความ
ธนาคารธน
ธนชาตทัง้
ความสัมพั

ตารางโคร

รายนา

1. นายบั
2. นายศุ
3. นายเกี
4. นายณ
5. นายส
6. รศ. ด
7. นายอั
8. นายร็
9. นายก
10. นางส
11. นายป
12. นายส
กรรมการ
 นายเบ

หมายเหตุ 
 
 

การประชุม

  
กรรมการธ
ไดดังน้ี 

  

  

รมการและผูบ

มการธนาคารธ

คณะกรรมการธ
ระสบการณทั้งด
างดี ซึ่งกอใหเกิ

ธนาคารธนช
มเหมาะสมกับป
นชาตมีประสิท
งหมด และมีกรร
พันธใด ๆ กับธรุ

รงสรางคณะกรร

ามคณะกรรมการ

บนัเทิง  
ศภุเดช  
กียรติศักดิ์  
ณรงค 
สถาพร  
ดร.สมชาย 
อลัแบรโต  
อด  
กอบศักดิ์  
สาวสุวรรณภา  
ปเตอร  
สมเจตน  
ที่พนตําแหนงใน 
บรนดอน  

1) นายเบรนดอ
2) นายปเตอร 
3) กรรมการซึ่

คลิฟฟอรด 

มคณะกรรมกา

ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต

1. คณะกรรม

2. คณะกรรม

บริหารของธน

ธนชาต 

ธนาคารธนชาต
ดานการเงินกา
กิดประโยชนแก

าตกําหนดให
ประเภทและขน
ธิภาพ นอกจาก
รมการอิสระอย
รกิจของธนาคาร

รมการธนาคารธ

ธนาคารธนชาต 

ตันติวิท 
พูนพิพัฒน 
มี้เจริญ 
จิวังกูร 
ชินะจิตร 
ภคภาสนวิวัฒน 
ฮารามิวโญ 
ไมเคิล เรโนลด 
ดวงดี 
สุวรรณประทีป 
คลิฟฟอรด เบสซี
หมูศิริเลิศ 
ป 2557 
จอรจ จอหน คิง 

อน จอรจ จอหน คิ
คลิฟฟอรด เบสซี ่
ซึ่งมีอํานาจลงลาย
 เบสซี่ นายสมเจต

รธนาคารธนชา

ตกําหนดการปร
ตแตละคนทราบ

มการธนาคารธน

มการบริหาร ปร

สวนที่ 2 โค

นาคารธนชาต 

 จํากัด (มหาชน
รบัญชี การบริห
กธนาคารธนชาต

หมีจํ านวนกรร
นาดของธุรกิจที่
กน้ี กําหนดใหกร
ยางนอยจํานวน 
รธนชาต และเป

ธนชาต ณ วันท่ี

ตําแ

ประธาน
รองประธา

กรรม
กรรม
กรรม
กรรม
กรรม
กรรม
กรรม
กรรม

ซี ่ กรรม
กรรม

กรรม

คงิ ลาออกจากการ
 เขารับตําแหนงกร
มือชื่อแทนธนาค
น หมูศิริเลิศ กรรม

าต 

ระชุม และวาระ
บกําหนดการดัง

นชาต ประชุมป

ระชุมไมนอยกว

ครงสรางการจัด

 (จํากัด (มหาช

น) (“ธนาคารธน
หารจัดการ แล
ต 

รมการธนาคา
ที่ดําเนินกิจการ
รรมการท่ีเปนผู
 1 ใน 3 ซึ่งมีคว
ปนไปตามสัดสว

ท่ี 31 ธันวาคม 2

แหนง 

กรรมการ 
านกรรมการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
มการ 
 
มการ 

เปนกรรมการธนา
รรมการธนาคารธ
คารธนชาต คือ นา
มการสองในส่ีคนน

ะการประชุมขอ
งกลาว เพ่ือใหก

ประมาณ 1 ครั้งต

วา 1 ครั้งตอเดือ

ดการ หนาที่ 8-1

ชน) 

นชาต”) ประกอ
ะอื่น ๆ อันทําใ

ารธนชาตให เป
อยู ทั้งน้ี เพ่ือส
ผูบริหารในอัตร
วามเปนอิสระจา
วนอยางยุติธรร

2557 มีรายละเอี
กรรมการท่ีเปน

ผูบริหาร 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 

าคารธนชาต ต้ังแต
นชาต ต้ังแตวันที่ 
ายศุภเดช พูนพิพั
นี้ ลงลายมือชื่อรว

องคณะกรรมกา
กรรมการธนาคา

ตอเดือน 

น 

บริษั
แบบ

14 

บดวย ผูทรงคุณ
ใหสามารถบริห

ปนไปตามขอ
นับสนุนใหการ
าไมเกินก่ึงหน่ึง
ากฝายจัดการแล
มของเงินลงทุน

ยดดังน้ี 
กรรมการที

ผูบรหิ

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
 
- 

ตวันที่ 1 กันยายน 2
 1 กันยายน 2557 
ฒน นางสาวสุวร
มกัน และประทับ

รชุดตาง ๆ ไวล
ารธนชาตสามาร

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ณวุฒิที่มีความรู 
หารจัดการการ

อกําหนดของก
รทําหนาที่ของ
งของจํานวนกร
ละไมมีผลประโ
นของผูถือหุนแต

ท่ีไมเปน
หาร 

 

 
 
 

 2557 

รรณภา สุวรรณปร
บตราสําคัญของธน

ลวงหนาในแตล
รถจัดเวลา และ

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

 ความเช่ียวชาญ
ประกอบธุรกิจ

กฎหมาย  และ
งคณะกรรมการ
รรมการธนาคาร
โยชนใด ๆ หรือ
ตละกลุม 

กรรมการอิสระ 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

ระทีป นายปเตอร
นาคารธนชาต 

ละป และแจงให
ะเขารวมประชุม

) 
7  

ญ 
จ 

ะ 
ร
ร
อ

ร 

ห
ม



  

  

  

  
ตามความ
การปฏิบัติ
หนังสือเชิ
ไดมีเวลาศึ

  
จะเปดโอก
แสดงขอส
จากคณะก

ตารางแสด

รายนามค

1. นายบัน
2. นายศุภเ
3. นายเกีย
4. นายณร
5. นายสถ
6. รศ. ดร.
7. นายอัลแ
8. นายร็อด
9. นายกอบ
10. นางสาว
11. นายปเต
12. นายสม
กรรมการท่ีพ
 นายเบร

หมายเหตุ 
 
 

 
ผูบริหารร

ผูบริหารธ

  
โดยรวมถึ

 

3. คณะกรรม

4. คณะกรรม

5. คณะกรรม

คณะกรรมการ
มจําเปน โดยมี
ติงาน การบริห
ชิญประชุมพรอ
ศึกษาขอมูลอยา

ทั้งน้ี ในการปร
กาสใหกรรมกา
สังเกตและความ
กรรมการธนาคา

ดงรายชื่อคณะก

คณะกรรมการธนาค

นเทิง  ตันติวิ
เดช  พูนพพิั
ยรติศักด์ิ  มี้เจริญ
งค  จิวังกูร
าพร  ชินะจิต
สมชาย  ภคภาส
แบรโต  ฮารามิ
ด  ไมเคลิ
บศักด์ิ  ดวงดี 
วสุวรรณภา สุวรรณ
ตอร  คลิฟฟ
เจตน  หมูศิริ
พนจากตําแหนงในป
รนดอน  จอรจ 

1) นายเบรนดอ
2) นายปเตอร ค

ทั้งน้ี ขอมู
ะดับสูง” ในราย

ธนาคารธนชาต

ณ วันที่ 31 ธัน
งผูมีอํานาจในก

1. นายศุภเดช

มการตรวจสอบ

มการสรรหาและ

มการชุดอื่น ๆ ก

รธนาคารธนช
การกําหนดวา
หารความเสี่ยงเ
อมระเบียบวาระ
งเพียงพอกอนเ

ระชุมกรรมการ
รธนาคารธนชา
มเห็นของกรรม
ารธนชาต พรอม

กรรมการธนาคา

คารธนชาต 

ท 
พฒัน 
ญ 
ร 
ตร 
สนวิวัฒน 
มิวโญ 
ล เรโนลด  

ณประทีป 
ฟอรด เบสซี่  
ิเลิศ 
ป 2557 
 จอหน คิง 

น จอรจ จอหน คิง 
คลิฟฟอรด เบสซี่ เข

มูลแบบประวัติก
ยงานประจําปฉ

ต 

วาคม 2557 ธน
การจัดการตามม

ช พูนพิพัฒน 

สวนที่ 2 โค

 ประชุมไมนอย

ะกําหนดคาตอบ

การประชุมอยูใน

าต มีการประช
ระชัดเจนลวง
ปนประจํา โดย
ะการประชุมแล
ขารวมประชุม 

รธนาคารธนชา
าตทุกทานไดแส
มการธนาคารธ
มใหกรรมการธ

ารธนชาต และก
คณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต 

(ท้ังหมด  
12 ครั้ง) 
12/12 
12/12 
12/12 
12/12 
12/12 
12/12 
11/12 
10/12 
12/12 
12/12 

4/4 
11/12 

 
8/8 

ลาออกจากการเปนก
ารับตําแหนงกรรมก

กรรมการและผูบ
ฉบับน้ีแลว 

นาคารธนชาตมี
มาตรา 4 และมา

ปร

ครงสรางการจัด

ยกวา 1 ครั้งตอไ

บแทน ประชุมไ

นดุลยพินิจของ

ชุมเปนประจําใ
หนา และมีวา
ยสํานักประธา
ละเอกสารกอน
 ซึ่งในป 2557 ที

าตทุกทานมีอิส
สดงความเห็นอ
นชาตไวเปนลา
ธนาคารธนชาตแ

การเขารวมประ
คณะกรรมการ

บริหาร 

(ท้ังหมด  
64 ครั้ง) 

- 
61/64 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

61/64 
21/21 
60/64 

 
39/43 

กรรมการธนาคารธ
การธนาคารธนชาต

บริหารระดับสงู

ผูบริหารในตําแ
าตรา 25 ของพร

ระธานกรรมกา

ดการ หนาที่ 8-1

ไตรมาส 

ไมนอยกวา 2 ค

ประธานกรรมก

ในสัปดาหสุดท
ระพิจารณาติด
นกรรมการบริ

นการประชุมลว
ที่ผานมา มีการป

สระในการแสด
ยางเต็มที่กอนจ
ายลักษณอักษร
และผูที่เก่ียวขอ

ะชุมของกรรมก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ท้ังหมด  
12 ครั้ง) 

- 
- 

11/12 
- 

12/12 
12/12 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

นชาต ต้ังแตวันท่ี 1 
 ต้ังแตวันท่ี 1 กันยา

งของธนาคารธน

แหนงผูจัดการแ
ระราชบัญญัติธุร

ารบริหาร 

บรษิั
แบบ

15 

รั้งตอป 

การแตละคณะ 

ทายของเดือน 
ดตามผลการดํา
ิหารและประธ
วงหนา เพ่ือใหค
ประชุมรวมทั้งสิ้

งความเห็นและ
จะขอลงมติ และ
ร จัดเก็บรายงาน
งตรวจสอบได 

ารแตละคณะใน
คณะกรรมกา

กําหนดคา

(ท้ังหมด

8
8

5

 กันยายน 2557 
ายน 2557 

นชาต ปรากฏ

และผูบริหารตา
รกิจสถาบันการ

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

 และยังมีการป
าเนินงาน การอ
ธานเจาหนาที่บ
คณะกรรมการธ
สิ้น 12 ครั้ง 

ะลงมติ โดยปร
ะไดมีการจดบัน
นการประชุมที่
 

นป 2557 
ารสรรหาและ
าตอบแทน 

ด 8 ครั้ง) 

- 
- 
- 

8/8 
8/8 
- 
- 

5/8 
- 
- 
- 
- 
 
- 

ฏตามหัวขอ 

ามเกณฑของสํา
รเงิน พ.ศ. 2551 

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

ประชุมเพ่ิมเติม
อนุมัติธุรกรรม
บริหารไดจัดทํา
ธนาคารธนชาต

ะธานที่ประชุม
นทึกการประชุม
ผานการรับรอง

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

(ท้ังหมด  
12 ครั้ง) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4/4 
12/12 

 
6/8 

“คณะกรรมการ

านักงาน ก.ล.ต
 ดังน้ี 

) 
7  

ม 
ม 
า
ต 

ม 
ม
ง

 

ร

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 

 

 
 

2. นางสาวสวุ

3. นายสมเจต

4. นายปเตอร 

5. นางนุสรา รุ

6. นายปยะพง

7. นายอนุวัติร

8. นายอาเจย ป

9. นายเองฮัก น

10. นายสนอง ค

11. นายประพนั

12. นางสสิมา ท

13. นายคาลยาน

14. นายริคก้ี จอ

15. นางขจิตพัน

16. นางสาวอังค

17. นายวุฒิชัย ส

18. นางสาวกน

19. นางวิจิตรา 

20. นายเกรียงไ

21. นายวิจักษณ

22. นางสาวอภิร

23. นายวิเวก จนั

24. นายเซียด เอิ

25. ดร. สุทัต จติ

26. นางสาววิศา

27. นายโนเอล 

28. นายวัชระ เพิ

29. นางภิตติมา

30. นางธีรนุช ข
1) ผูบริหารล

สํานักงาน
2) ผูบริหารล

พ.ศ. 2551
3) โดยมีการ

3.1) นาย

วรรณภา สุวรรณ

น หมูศิริเลิศ 

 คลิฟฟอรด เบส

รนุสําราญ 

ศ อาจมังกร 

ร เหลืองทวีกุล 

ปราตาป มุนคาร

นนทิการ 

คุมนุช 

นธ อนุพงษองอา

ทวีสกุลชัย 

นารามัน ศิวะราม

อน ยากาโบวิช 

นธ ชุนหฤทธิ์ 

คณา สวัสด์ิพูน 

สุระรัตนชัย 

กศรี โรจนเมธา 

ธรรมโพธิทอง 

กร ภูริวิทยวัฒน

ณ ประดิษฐวณิช

รดี ศุขโชติ 

นทรา 

อิล-โฮส 

ตมั่นคงสุข 

าลศรี นิโลดม 

ซิงห 

พ่ิมพิทักษ 

ส สงวนสุข 

ขุมทรัพย 
ลําดับที ่3-9 และ 
น ก.ล.ต. 
ลําดับที่ 1-28 เป
1 
รเปลี่ยนแปลงระห
ยเบรนดอน จอรจ

สวนที่ 2 โค

ณประทีป รอ

ปร

สซี่ รอ

รอ

รอ

รอ

 รอ

รอ

ผูช

าจ ผูช

ผูช

มาคริสนัน ผูช

ผูช

ผูช

ผูช

ผูช

 ผูช

ผูช

นา ผูช

ช ผูช

ผูช

ผูช

ผูช

ผูช

ผูช

ผูอ

ผูอ

ผูอ

ผูอ
 29-30 เปนผูบริห

นผูมีอํานาจในก

หวางป 2557 ดังน
จ จอหน คิง ลาออ

ครงสรางการจัด

องประธานกรร

ระธานเจาหนาที

องประธานเจาห

องกรรมการผูจดั

องกรรมการผูจดั

องกรรมการผูจดั

องกรรมการผูจดั

องกรรมการผูจดั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

ชวยกรรมการผูจั

อํานวยการอาวุโ

อํานวยการอาวุโ

อํานวยการอาวุโ

อํานวยการอาวุโ
หารในตําแหนงผู

การจัดการตามม

นี้ 
อกจากการเปนผู

ดการ หนาที่ 8-1

มการบริหาร 

ที่บริหารและกรร

หนาที่บริหาร 

ดการ - ธุรกิจลูกค

ดการ - บริหารกา

ดการ - กลยุทธแล

ดการ - ธุรกิจลูกค

ดการ - บริหารเงิน

จดัการ - เครือขา

จดัการ - พัฒนาผ

จดัการ - วิเคราะห

จดัการ - บริหารส

จดัการ - ปฏิบัติก

จดัการ - ระบบส

จดัการ - สํานักป

จดัการ - วิเคราะห

จดัการ - การตลา

จดัการ - ตรวจสอ

จดัการ - การธนา

จดัการ - กลยุทธ

จดัการ - ทรัพยาก

จดัการ - พัฒนาแ

จดัการ - บริหารค

จดัการ - ธุรกิจลู

จดัการ - ธุรกิจลู

ส - พัฒนาผลิตภ

ส - พัฒนาสินท

ส - บัญชี 

โส - การเงิน 
ผูจัดการและผูบริห

าตรา 4 และมาต

บริหารของธนาค

บริษั
แบบ

16 

รมการผูจัดการใ

คารายใหญ 1 

ารลงทุน 

ละการเงิน 

คารายยอย 

นและตลาดทุน 

ยลูกคารายยอย 

ผลิตภัณฑสินเช่ือ

หความเสี่ยงเครด

สินเช่ือและระบ

การกลาง 

สารสนเทศและเท

ประธานกรรมกา

หความเสี่ยงเครด

าดและงานขายเค

อบ 

าคาร 

และงานขายลูกค

กรบุคคลกลาง 

และเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง 

กคาขนาดกลางแ

กคารายใหญ 2 

ภัณฑลูกคาธุรกิ

รัพย  

หารส่ีรายแรกตอ

ตรา 25 ของพระร

คารธนชาต มีผล

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ใหญ 

 

 

อที่มีหลักประกั

ดิต 1 

บบพ้ืนฐานธุรกิจ

ทคโนโลยี 

ารบริหารและปร

ดิต 2 

ครือขาย ทีม 3 

คารายยอย 

งทางธุรกิจ 

และขนาดยอม 

จและ SME 

อจากผูจัดการลงม

ราชบัญญัติธุรกิจ

ตั้งแตวันที่ 1 กนั

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

กันและธุรกิจเงิน

จลูกคารายยอย 

ระธานเจาหนาที่

มา ตามเกณฑของ

จสถาบันการเงิน

นยายน 2557 

) 
7  

นฝาก 

ที่บริหาร 

ง

น 



 

 
ตามเกณฑ
สถาบันกา

1. นายปร

2. นายคาล

3. นางสา

4. นายวิจั

หมายเหตุ ข
 

เลขานุกา

  
และประธ
และเพ่ือให

คาตอบแ

คาตอบแท

 
ธนชาต ค
ลักษณะข
ดําเนินงาน

ราย

1. นายบัน
2. นายศภุ
3. นายเกีย
4. นายณร
5. นายสถ
6. รศ. ดร
7. นายอลั
8. นายร็อ
9. นายกอ

3.2) นาย

โดยในวันที่ 1 
ฑของสํานักงา
ารเงิน พ.ศ. 255

ช่ือ-สกุล 

ระพันธ อนุพงษอ

ลยานารามัน ศิวะ

วกนกศรี โรจนเม

ักษณ ประดิษฐว

ขอมูลประวัติกรรม

รบริษัท (ธนา

คณะกรรมการ
ธานเจาหนาที่บ
หการบริหารงา

แทนกรรมการ

ทนที่เปนตัวเงิ

ณ วันที่ 31 ธัน
ณะกรรมการต
ของคาตอบแทน
นประจําป 2556

1. ตารางแสด

ยนามคณะกรรมกา

นเทิง  ตั
ภเดช  พู
ยรติศักดิ์  มี้เ
รงค  จิว
ถาพร  ชิ
.สมชาย  ภ
ลแบรโต  ฮ
ด  ไ
อบศักดิ์  ดว

ยปเตอร คลิฟฟอร

 มกราคม 2558
น ก.ล.ต. โดยร
1 ดังน้ี 

องอาจ 

ะรามาคริสนัน 

มธา 

ณิช 

มการและผูบริหาร

คารธนชาต) 

รธนาคารธนชา
บริหาร ดูแลงาน
านของธนาคารธ

รและผูบริหาร

งิน 

วาคม 2557 ธน
ตรวจสอบ คณะ
นที่จายอยูในรูป
6) สรุปไดดังน้ี 

งคาตอบแทนค

ารธนชาต 

ันติวิท 
นพิพัฒน 
เจริญ 
วังกูร 
ชนิะจิตร 
คภาสนวิวัฒน 
ารามิวโญ 
มเคิล เรโนลด 
วงดี 

สวนที่ 2 โค

รด เบสซ่ี ไดรับก

8 ธนาคารธนชา
รวมถึงผูมีอําน

ผูชวยกรรมกา
สินเชื่อที่มีหลั
ผูชวยกรรมกา
ระบบพื้นฐาน
ผูชวยกรรมกา
เครือขาย ทีม 
ผูชวยกรรมกา
ลูกคารายยอย

รธนาคารธนชาต 

ต ไมมีการแตง
นเลขานุการบริ
ธนชาตเปนไปอ

รของธนาคาร

นาคารธนชาต ไ
ะกรรมการสรร
ปของคาตอบแ
 

คณะกรรมการธ

คาตอบแทนร
1,2

6
6
6
6
6
6
6
6

ครงสรางการจัด

การแตงตั้งเปนผูบ

าตมีการเปล่ียน
นาจในการจัดก

เดิม 
ารผูจดัการ - พัฒน
ลกัประกันและธุร
ารผูจดัการ - บริห
นธุรกจิลูกคารายย
ารผูจดัการ - การต
 3 
ารผูจดัการ - กลยุ
ย 
 เปดเผยไวในรายง

งต้ังเลขานุการบ
ริษัท เพ่ือใหเปน
อยางราบรื่นแล

รธนชาต 

ไดจายคาตอบแ
หาและกําหนด
แทนรายเดือน 

นาคารธนชาต 

รายเดือน ค
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 

ดการ หนาที่ 8-1

บริหารของธนาค

นแปลงโครงสร
ารตามมาตรา 

โครงส

นาผลติภัณฑ
รกิจเงินฝาก 
หารสินเชื่อและ
ยอย 
ตลาดและงานขาย

ทธและงานขาย

งานประจําปฉบบั

บริษัท แตไดมอ
นไปตามหลักก
ะมีประสิทธิผล

ทนแกคณะกรร
ดคาตอบแทน ร
คาเบี้ยประชุม 

 ที่จายในป 255

ประเภทคาตอ

คาเบ้ียประชุม 
600,000.00 
300,000.00 
300,000.00 
300,000.00 
300,000.00 
300,000.00 
275,000.00 
250,000.00 
300,000.00 

บริษั
แบบ

17 

คารธนชาต มีผลต

รางองคกรในตํ
4 และมาตรา 2

สรางองคกร 

ผูชวยกรรม

ผูชวยกรรมก
บริหารความ

ย ผูชวยกรรมก
และธุรกิจขน
ผูชวยกรรมก
เครือขายลกู

นี้แลว 

อบหมายใหสํา
การกํากับดูแลกิ
ล 

รมการ 3 คณะ 
รวมทั้งสิ้นจํานว
 และเงินบําเหน

7 มีรายละเอียด

บแทน (บาทตอป

เงินบําเหน็จก
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,5

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ตั้งแตวันที่ 2 กนั

ตําแหนงผูจัดกา
25 ของพระรา

ใหม 
การผูจดัการ - ธุร

การผูจดัการ -  
มเส่ียงสินเชื่อราย
การผูจดัการ - เครื
นาดเลก็ ภาค 3 (ภ
การผูจดัการ - กล
กคารายยอยและธุ

านักประธานกร
กิจการที่ดีของธ

 ไดแก คณะกร
วน 34,044,193
น็จกรรมการ (

ด ดังน้ี 

ป) 

กรรมการ 
053,722.10 
526,861.05 
526,861.05 
526,861.05 
526,861.05 
526,861.05 
526,861.05 
468,296.52 
526,861.05 

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

ยายน 2557 

ารและผูบริหาร
ชบัญญัติธุรกิจ

รกิจสินเชือ่รถยน

ยยอย 
รือขายลกูคารายย
ภาคเหนือ) 
ลยุทธงานขาย
รกิจขนาดเล็ก 

รรมการบริหาร
ธนาคารธนชาต

รมการธนาคาร
3.65 บาท โดย
(จายจากผลการ

รวม 
4,853,722.10
2,426,861.05
2,426,861.05
2,426,861.05
2,426,861.05
2,426,861.05
2,401,861.05
2,318,296.52
2,426,861.05

) 
7  

ร 
จ 

ต 

ยอย

ร
ต 

ร
ย
ร

0 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
5 



ราย

10. นางสา
11. นายปเต
12. นายสม
กรรมการที่
1. นายคล็
2. นายเบร

หมายเหตุ 
 
 
 

2

รายนามค

1. นายเกี
2. นายสถ
3. รศ. ดร

1. นายณ
2. นายสถ
3. นายร็อ

 

ยนามคณะกรรมกา

วสุวรรณภา  สุ
ตอร  ค
มเจตน  ห
พนจากตําแหนงใ
ลอ็ด เดวิด  ม
รนดอน  จ

รวม 

1) นายคล็อด เ
2) นายร็อด ไม
3) นายเบรนด
4) นายปเตอร 

2.  ตารางแสด

คณะกรรมการธ

ยรติศักดิ์ ม้ีเจ
ถาพร  ชิน
ร.สมชาย  ภคภ

รวม 

3.  ตารางแสด

รายนามคณะ

รงค  จิวังกู
ถาพร  ชินะจิ
อด  ไมเคิล

4.  คาตอบแทน

ไมมีกรรมก

5. ในป 2557
 เงินสมทบป

- เกณฑข
 78,898

- เกณฑข
สถาบัน
ทั้งสิ้น 

ารธนชาต 

สวุรรณประทีป 
ลิฟฟอรด เบสซี่ 
มูศิริเลิศ 
ในป 2557 
อแรง 
อรจ จอหน คิง 

เดวิด มอแรง ลาอ
มเคิล เรโนลด เขา
อน จอรจ จอหน ค
 คลิฟฟอรด เบสซี่

งคาตอบแทนค

นาคารธนชาต 

จริญ 
ะจิตร 
ภาสนวิวัฒน 

งคาตอบแทนค

ะกรรมการธนาค

ร 
จติร 
ล เรโนลด 

รวม 

นกรรมการอิสร

การอิสระของธ

7 ธนาคารธนช
ประกันสังคม ฯ

ของสํานักงาน 
,500.00 บาท 

ของ ธปท. ซึ่ง
นการเงิน พ.ศ.
 189,191,911.0

สวนที่ 2 โค

คาตอบแทนร
6
2
6

4

7,8

อกจากการเปนกร
รับตําแหนงกรรม
คิง ลาออกจากการ
ซี ่เขารับตําแหนงก

คณะกรรมการต

คาตอบแท

คณะกรรมการส

ารธนชาต 

ระของธนาคาร

นาคารธนชาตค

ชาตไดจายคาต
ฯลฯ ใหกับกรร

 ก.ล.ต. จํานวน

เปนผูมีอํานาจ
 2551 จํานวน 
0 บาท 

ครงสรางการจัด

รายเดือน ค
00,000.00 
00,000.00 
00,000.00 

 
0.00 

400,000.00 

800,000.00 

รรมการธนาคารธ
มการธนาคารธนช
รเปนกรรมการธน
กรรมการธนาคารธ

ตรวจสอบ ที่จาย

ทนรายเดือน 
540,000.00 
360,000.00 
360,000.00 

1,260,000.00 

สรรหาและกําห

ธนชาตที่เปนก

คนใดเปนกรรม

ตอบแทน ประ
มการบริหารแล

น 10 คน (โดย

จในการจัดการ
 29 คน (โดยนั

ดการ หนาที่ 8-1

ประเภทคาตอ

คาเบ้ียประชุม 
300,000.00 
100,000.00 
275,000.00 

 
0.00 

200,000.00 

3,800,000.00 

นชาต ต้ังแตวันที่
ชาต ต้ังแตวันที่ 15 
นาคารธนชาต ต้ังแ
ธนชาต ต้ังแตวันที

ยในป 2557 มีรา
ประเภทคาตอ

คาเบี้ยป

นดคาตอบแทน
ปร

รรมการอิสระข

มการอิสระของ

กอบดวย คาต
ละผูบริหารตาม

ยนับรวมผูบริห

รตามมาตรา 4
นับรวมผูบริหา

บรษิั
แบบ

18 

บแทน (บาทตอป

เงินบําเหน็จก
1,5

1,5

1,5

19,8

 15 มกราคม 2556
 มกราคม 2556 
แตวันที่ 1 กันยายน
ที่ 1 กันยายน 2557

ายละเอียด ดังน้ี
บแทน (บาทตอป

ประชุม 
330,000.00 
180,000.00 
180,000.00 

690,000.00 

น ที่จายในป 25
ระเภทคาตอบแท

คาเบี้ยปร
320,00
200,00
125,00

645,00

ของบริษัทยอย 

บริษัทยอย 

อบแทนในรูป
มเกณฑทางการ 

ารที่ลาออกใน

 และมาตรา 2
รที่ลาออกในร

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ป) 

กรรมการ 
526,861.05 

0.00 
526,861.05 

 
58,564.53  

526,861.05 

849,193.65 

6 

น 2557 
7 

น้ี 
ป) 

ร

557 มีรายละเอยี
ทน (บาทตอป) 

ระชุม 
00.00 
00.00 
00.00 

00.00 

 

ปของเงินเดือน
 เปนดังน้ี 

นระหวางป 1 ค

25 ของพระรา
ระหวางป 1 คน

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

รวม 
2,426,861.05

300,000.00
2,401,861.05

58,564.53
2,126,861.05

31,449,193.65

รวม 
870,000.00
540,000.00
540,000.00

1,950,000.00

ยด ดังน้ี 

 เงินชวยเหลือ

คน) รวมทั้งสิ้น

ชบัญญัติธุรกิจ
น) รวมเปนเงิน

) 
7  

5 
0 
5 

 
3 
5 

5 

0 
0 
0 

0 

อ 

น 

จ 
น



คาตอบแท

 

 

ทนอ่ืน  

1.  คาตอบแทน

 ธนาคารธน

2. คาตอบแทน

ธนาค
หรือ 5 หรือ
กองทุนสําร

- 
 

- 
 
 

นอื่นของกรรม

นชาตไมมีการจา

นอื่นของกรรม

คารธนชาตจัดใ
อ 7 หรือ 10 ข
รองเลี้ยงชีพสําห

กรรมการบริห
ที่ลาออกในระ

ผูบริหาร ซึ่งเ
สถาบันการเงิ
ระหวางป 1 ค

สวนที่ 2 โค

การธนาคารธน

ายคาตอบแทนอื

การบริหารและ

หมีกองทุนสําร
ของเงินเดือน ต
หรับผูบริหารต

หารและผูบริหา
ะหวางป 1 คน) 

เปนผูมีอํานาจ
น พ.ศ. 2551 (
น) เปนจํานวนเ

 

ครงสรางการจัด

นชาต 

อื่นใหแกกรรม

ะผูบริหารของธ

รองเลี้ยงชีพให
ตามอายุงานของ
ามเกณฑทางกา

าร ตามเกณฑข
 เปนจํานวนเงิน

ในการจัดการ
(ตามเกณฑของ
เงิน 7,196,300.

ดการ หนาที่ 8-1

การธนาคารธน

ธนาคารธนชาต 

แกผูบริหาร โด
งผูบริหาร โดย
าร เปนดังน้ี 

ของสํานักงาน ก
น 3,556,254.00 

รตามมาตรา 4 
ง ธปท.) จํานว
.00 บาท 

บริษั
แบบ

19 

นชาตแตอยางใด

  

ดยธนาคารธนช
ในป 2557 ธนา

ก.ล.ต. จํานวน 
 บาท 

 และมาตรา 2
น 29 คน (โดย

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

ด 

ชาตไดสมทบใน
าคารธนชาตได

 10 คน (โดยนั

5 ของพระราช
ยนับรวมผูบริห

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

นอัตรารอยละ 3
ดจายเงินสมทบ

ับรวมผูบริหาร

ชบัญญัติธุรกิจ
หารที่ลาออกใน

) 
7  

3 
บ

ร 

จ 
น



บุคลากร

 
งานหลักดั

1. รองกร

2. สํานัก

3. สํานัก

3.1 สว

3.2 สว

3.3 สว

4. สายงา

    4.1 ฝา

    4.2 สว

    4.3 สัง

    4.4 สัง

5. สายกา

    5.1 ฝา

 5

 5

    5.2 ฝา

 5

 5

 5

     5.3 ส

     5.4 R

 
 

 

ณ วันที่ 31 ธัน
ดังน้ี 

รรมการผูจัดกา

กตรวจสอบ 

กเลขานุการองค

วนเลขานุการแ

วนนักลงทุนสมั

วนสงเสริมการ

านธุรกิจ 

ายปรับปรุงโคร

วนบริหารทรัพ

งกัด สายงานธรุ

งกัด สายงานธรุ

ารเงิน 

ายวางแผนขอมู

.1.1 สวนงบปร

.1.2 สวนขอมลู

ายบัญชีทุนธนช

.2.1 สวนงบกา

.2.2 สวนบัญชีท
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สงผลตอการพัฒ

าง ๆ ที่จําเปนตอ
พ่ือการสงมอ

เตรียมความพ
ษะการบริหารส
รบริหารลูกคาส
ดูงานตางประเท

าธุรกิจ เพ่ือยกร
โดยบรรลุตามวิ

ธนชาต มีการส
นมา มีการเรียน
าเปนตอการปฏิ

ดการ หนาที่ 8-2

ยั่งยืน จึงไดตระ
ฒนาอยางเปนล
ดานผลิตภัณฑ
งการ และเปน
รับการดําเนิน

พ่ือสรางความ
ที่ถูกตองอยางแ
ance Act  (“F
ชาติ รายงานขอ
ณ ที่จาย จากขอม
ที่ดีและการตอต
ฒนาสังคมและเ

องมีในการใหบ
บบริการท่ีดีที่

รอมใหผูบริห
สําหรับผูนํายุค
สัมพันธ High 
ทศ เชน หลักสูต

ระดับมาตรฐาน
วิสัยทัศนของก

สรางการเรียน
นรูผานชองทาง
ฏบิัติงาน เปนตน

บริษั
แบบ

21 

ะหนักถึงความส
ลําดับ เริ่มต้ังแต
ฑ การใหบริกา
ไปตามจรรยา
งานตามกลยุท

รู ความเขาใจ 
แทจริง  โดยมีก
ATCA”) อันเป
อมูลทางการเงิน
มูลทางการเงินด
านการคอรรัปช
ศรษฐกิจของป

บริการลูกคา เพ่ื
ที่สุดใหกับลูก

ารของกลุมได
ใหม และองคค
Performance C
ตร TLCA Exec

นในการใหบริก
กลุม โดยมีการ

นรูผานชองทา
ดังกลาวหลายห
น 

ษัท ทุนธนชาต จ
บแสดงรายการขอ

สําคัญของการ
ตการปฐมนิเทศ
ารลูกคา กระบ
าบรรณของวิช
ทธทางธุรกิจขอ

 ใหกับผูบริหา
การวัดผลการเ
ปนกฎหมายที่ร
นของลูกคาที่เป
ดังกลาว และห
ช่ัน โดยรวมมือ
ระเทศ 

พ่ือใหเปนไปตา
คาโดยเปนไป

ดรับการพัฒนา
ความรูใหม ๆ ใ
Coaching รวม
cutive Develop

การลูกคา เพ่ือใ
รจัดอบรมทั้งภ

างอื่น ๆ เชน ก
หลักสูตร เชน 

จํากัด (มหาชน)
อมูลประจําป 2557

พัฒนาบุคลากร
ศพนักงานใหม
บวนการทํางาน
าชีพ เพ่ือสราง
องกลุมธนชาต

รและพนักงาน
เรียนรูภายหลัง
รัฐบาลประเทศ
ปนพลเมืองชาว
หลักสูตร CG &
อกับภาครัฐบาล

มกฎเกณฑและ
ปอยางถูกตอง

าอยางตอเน่ือง
ในการวางแผน
มทั้งมีการจัดสง
pment Program

ใหไดรับบริการ
ภายในประเทศ

การเรียนรูผาน
ความรูเก่ียวกับ

) 
7  

ร
ม 
น 
ง
ต 

น 
ง 
ศ
ว
& 
ล 

ะ
ง 

ง 
น 
ง

m 

ร
ศ 

น 
บ



9. การ

รายงา

นโยบา
พนักงา

เปนลาย
กับหลัก
หลักกา
รายงาน
จรรยาบ

กรรมกา
กลุมธน
จุดมุงห
คณะกร

สวนรวม
ในกลุมธ
ธรรมาภิ
เพ่ือใหพ
จรรยาบ
สํานักงา
ฟอกเงิน

รกํากบัดูแลกิ

นการปฏิบติั

ยเก่ียวกับการ
าน 
คณะกรรมการ
ยลักษณอักษรแ
กเกณฑการประ
รกํากับดูแลกิจ
นการปฏิบัติตา
บรรณกรรมการ 

บริษัทฯ ไดเปด
าร ผูบริหาร แล
ชาต เพ่ือเปนกา
มายสําคัญในก
รมการในการป

ในป 2557 ที่ผา
1. ปรับปรุงน
2. กําหนดให

บริษัทฯ 
3. จัดหลักสูต

นโยบายฯ แ
4. จัดใหผูบริห

ไมกระทําก
5. จัดทําแบบ

ในการปฏิบ
6. พัฒนา CG 

นอกจากน้ี กลุม
ม (CG & CSR 
ธนชาตอยางสม
ภิบาลที่ดีผานสื่อ
พนักงานมีความ
บรรณตามหลักวิ
านปองกันและป
น (“สํานักงาน ป

กจิการ 

ติตามหลักก

รกํากับดูแลกิจ

รบริษัท ทุนธนช
และถือปฏิบัติมา
ะเมินการกํากับ
จการที่ดีสําหรับ
ามหลักการกํา
 ผูบริหาร พนัก

ดเผยนโยบายก
ละพนักงานไว
ารสื่อสารใหบคุ
การสื่อความไป
ปฏิบัติตามคุณลั

านมา บริษัทฯ ไ
โยบายฯ และคู
บริษัทในกลุมธ

ตรอบรมเรื่องนโ
และคูมือจรรยา
หารและพนักง
การใดที่เปนการ
บประเมินพนัก
บัติตามหลักเกณ
 E-learning แล

มธนชาตสนับส
 Project) ทั้งใน
ม่ําเสมอและตอ
อภายในองคกร
มรู ความเขาใจใ
วิชาชีพ ดวยรูปแ
ปราบปรามการ
ป.ป.ช.”) ในเรื่อ

สวนที่ 2 ก

ารกํากับดูแล

จการท่ีดี จรรย

ชาต จํากัด (มห
าต้ังแตป 2546 
บดูแลกิจการที่ดี
บบริษัทจดทะเ
กับดูแลกิจการ
กงาน เพ่ือเปนกร

ารกํากับดูแลกิ
วในเว็บไซตขอ
คลากรทุกระดบั
ปยังพนักงานก
ักษณะหลักของ

ไดดําเนินการพั
มือจรรยาบรรณ
ธนชาตปรับปรุ

โยบายฯ และคู
าบรรณอยางตอ
านทุกระดับทุก
รแสวงหาผลปร
กงานทุกระดับ
ณฑการกํากับดูแ
ะเผยแพรในระ

สนุนการกํากับดู
เชิงนโยบายแล
เน่ือง โดยมุงหม
หลากหลายชอ
ในนโยบายฯ แล
แบบการนําเสน
รทุจริตแหงชาติ
องสื่อความรูควา

การกาํกบัดูแลกิจ

ลกิจการ 

ยาบรรณทาง

หาชน) (“บริษัท
 โดยมีการทบท
ดีของสมาคมส
เบียนของตลาด
รที่ดี พรอมทั้ง
รอบในการปฏิ

กิจการท่ีดี (“นโ
องบริษัทฯ (ww
บของกลุมธนชา
ลุมธนชาต ผูถื
งกระบวนการก

ัฒนางานการกํา
ณ ใหสอดคลอง
งนโยบายฯ แล

คูมือจรรยาบรร
อเน่ือง 
กคนลงนามยอม
ระโยชนทางธุร
ของทั้งกลุมธน
แลกิจการที่ดี  2
ะบบอินทราเน็ต

ดูแลกิจการที่ดี ร
ละการดําเนินกิจ
มายใหเกิดการเ
องทางภายใตโค
ละจรรยาบรรณ
นอที่เขาถึงงาย ไ
ติ (“สํานักงาน ป
ามเขาใจเก่ียวกั

การ หนา 9-1 

ธุรกิจ และจร

ทฯ”) ไดกําหนด
ทวนนโยบายดัง
งเสริมสถาบัน
ดหลักทรัพยแห
งปรับปรุงจรร
บัติสําหรับบุคล

ยบายฯ”) รวมท
ww.thanachart.
าตสามารถเขาไ
ือหุน ตลอดจน
กํากับดูแลกิจกา

ากับดูแลกิจการ
งกับนโยบายตอ
ละคูมือดังกลาว

ณสําหรับพนัก

มรับปฏิบัติตาม
กิจที่ขัดแยงผล
นชาต เพ่ือทดส
2 ครั้งตอป  
ต เพ่ือใหพนักงา

รวมถึงการเสรมิ
จกรรมในหลาก
เรียนรูหลักการ
ครงการ “ธนชาต
ณ ปฏิบัติงานบน
ไดแก VTR หนั
ป.ป.ช.”) และสาํ
ับการตอตานทุ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

รรยาบรรณกร

ดแนวนโยบาย
งกลาวอยางสมํ่
กรรมการบริษั
หงประเทศไทย
รยาบรรณในก
ลากร 

ทั้งจรรยาบรรณ
co.th) และใ
ไปศึกษารายละเ
นผูมีสวนไดเสี
ารที่ดี 

รที่ดี ดังน้ี 
อตานการคอรรปั
ใหเปนไปในแน

งานใหมทุกระ

นโยบายฯ และ
ประโยชน ตอก
สอบและวัดระ

านสามารถศึกษ

มสรางจิตสํานึก
หลายรูปแบบใ
ปฏิบัติงานในห
ต ทําได ธรรมดี
นพ้ืนฐานของคุณ
นังสั้น โดยการป
านักงานปองกัน
จริตและความรู

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

รรมการ ผูบริ

ยการกํากับดูแล
าเสมอ เพ่ือใหส

ษัทไทย (IOD: C
ย (“ตลท.”) รว
การดําเนินธุรกิ

ณธุรกิจ และจร
ในระบบอินทร
เอียดไดอยางทั่
ยอื่น ถึงความยึ

ัปช่ันของบริษัท
นวทางปฏิบัติเดี

ะดับ และลงนาม

ะคูมือดังกลาว แ
กลุมธนชาต 
ะดับความรู คว

ษาและเรียนรูดว

กรับผิดชอบตอ
ใหกับพนักงาน 
หนวยงานตาง ๆ
ดี..CG ริเริ่ม เติม
ณธรรม จริยธร
ประสานงานกับ
นและปราบปรา
รูเก่ียวกับการฟ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

หาร และ

กิจการที่ดี
สอดคลอง
CGR) และ
มทั้งมีการ
กิจ รวมถึง

รยาบรรณ
ราเน็ตของ 
วถึง โดยมี
ยึดมั่นของ

ทฯ  
ดียวกันกับ

มรับทราบ

และลงนาม 

วามเขาใจ 

วยตนเอง  

สังคม
 
ๆ ตามหลัก
มธรรม” 
รม และ
บ
ามการ
อกเงิน 



นอกจาก
บริหารจิ

การปฏิ

1. สิท ิ

1.1 

  
ตามกฎห
ใชสิทธิอ
การ เป
(www.th

1.2 

นโยบาย
นโยบา
การเสน
จัดประช
เปนองค
ผูถือหุน

ผูถือหุน

วัน เวล
อยางคร

ระบบขา

เว็บไซต
(www.th

กน้ี ไดจัดกิจกร
จติตนเองในการ

ฏิบัติของบริษั

ธิของผูถือหุน

 การดูแลสิท

บริษัทฯ มีนโ
หมาย เชน การ
ออกเสียงในทีป่
ด เผยขอมู ลข
hanachart.co.th

 การประชุม

 คณะกรรมก
ยในการสงเสริ
ยการจัดประชุ
นอช่ือบุคคล คว
ชุม วันและเวลา
คกรอิสระที่ทําก
นของบริษัทฯ แล

ในการประชุ
นใหเปนไปตาม

กอนการประ

บริษัทฯ ไดมี
า สถานที่ประ
บถวน เพียงพอ

าว ตลท. 

ตของบริษัทฯ
hanachart.co.th

รมโครงการปฏิ
รทํางานและกา

ัทฯ ตามหลัก

น 

ทธิพื้นฐานขอ

โยบายปกปอง
รมีสวนแบงกําไ
ประชุมอยางเทา
ข าวสารของบ
h) ที่ผูถือหุนทุก

มผูถือหุน 

การบริษัทฯ ตร
ริมใหผูถือหุนทุ
ชมผูถือหุนในเรื
วามครบถวนเพี
าที่จัดประชุมไว
การประเมินกา
ละใหคะแนนเต็

ชมสามัญผูถือหุ
กฎหมาย ขอบัง

ชุมผูถือหุน 

มีการเผยแพรหน
ะชุม และวาระ
อตอการตัดสินใ

เผ
ปร
กา

h) 
เผ
โด
ปร
กา
มอ
3 มี

สวนที่ 2 ก

ฏบิัติธรรมทั้งกร
รใชชีวิตประจํา

กการกํากับดูแล

งผูถือหุน 

สิทธิของผูถือห
ไรของกิจการใ
าเทียมกันและเป
บริษัทฯ  อย า
กคนสามารถเขา

ะหนักวาผูถือห
ทุกกลุม รวมทั้ง
รื่องสิทธิและค
พียงพอของหนั
วอยางชัดเจนใน
รประชุมสามัญ
ต็ม 100 คะแนน

น ประจําป 255
งคับ และแนวท

นังสือบอกกลา
การประชุม 
ใจของผูถือหุน 

ยแพรมติที่ปร
ระจําป 2557 ที
ารจายเงินปนผล

ยแพรหนังสือบ
ดยมีขอมูลที่สํา
ระกอบการตัดส
ารเขาประชุม ก
อบฉันทะ ซึ่งเป
มนีาคม 2557 ซึ่

การกาํกบัดูแลกิจ

รุงเทพฯ ปริมณ
าวัน 

ลกิจการท่ีดีใน

หุน และการสง
ในรูปของเงินป
ปนอิสระ และก
งครบถวนผ
าถึงขอมูลไดอย

หุนทุกรายมีสิท
งผูถือหุนประเภ
ความเทาเทียม
นังสือบอกกลาว
นนโยบายการกํ
ญผูถือหุนของบ
น เปนเวลา 5 ปต

57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่
ทางการกํากับดูแ

วเชิญประชุมส
โดยมีคําช้ีแ

 โดยเปดเผยลว

ระชุมคณะกรร
ที่แสดงกําหนด
ล โดยเผยแพรเมื

บอกกลาวเชิญป
าคัญ ไดแก วัน
สินใจ คําช้ีแจง
กฎเกณฑในกา
ปดเผยลวงหน
ซึ่งมีขอมูลเหมือ

การ หนา 9-2 

ณฑล และภูมิภา

นป 2557 มีดัง

งเสริมใหผูถือห
นผล การซื้อข
การไดรับขอมูล
านระบบของ
ยางเทาเทียมกัน 

ทธิพ้ืนฐานเทา
ภทสถาบันใหเ
กันในการเขาร
วเชิญประชุมแ
ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบีย
ติดตอกัน (ต้ังแ

มือวันที่ 3 เมษาย
แลกิจการที่ดี โด

สามัญผูถือหุนทั้
แจงและเหตุผล
งหนากอนการป

รมการบริษัทฯ
ดการประชุมพร
มื่อวันที่ 24 กุมภ

ประชุมสามัญผู
น เวลา สถาน
งวิธีการมอบฉัน
รประชุม ขั้นต
ากอนวันประช
อนกับขอมูลในเ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ค เพ่ือใหพนักง

งตอไปนี้ 

หุนใชสิทธิ โดย
ายหรือโอนหุน
ลขาวสารของบริ
ง  ตลท .  และ
 

าเทียมกันในกา
เขารวมประชุม
รวมประชุม กา
ละการเปดเผย
รที่ดี โดยสมาค
ยน ไดทําการป
ตป 2553 - 255

ยน 2557 บริษัท
ดยมีการดําเนิน

ทั้งภาษาไทยและ
ลประกอบการ
ประชุมผานหล

 เรื่องการเรียก
รอมระเบียบวาร
ภาพันธ 2557 

ถือหุนและเอก
ที่ประชุม วาร
นทะ การลงทะ
อนการออกเสี
ชุม 30 วัน 
เอกสารท่ีสงทา

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

งานมีแนวทางใ

ยครอบคลุมสิท
น การเขารวมป
ริษัทฯ อยางเพีย
ะ เ ว็บไซตของ

ารเขารวมประ
มผูถือหุน โดยไ
ารลงมติ การเส
ยขอมูล ตลอดจ
คมสงเสริมผูลงท
ระเมินการประ

57) 

ัทฯ ไดดําเนินก
การดังตอไปน้ี 

ะภาษาอังกฤษ 
รพิจารณาในแ
ลายชองทาง ดังนี

กประชุมสามัญ
ระการประชุม 

สารประกอบก
ระในการประช
ะเบียน การแสด
ยงลงมติ รวมท

โดยเผยแพ
างไปรษณียใหกั

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ในการ

ทธิพ้ืนฐาน
ประชุมเพ่ือ 
ยงพอ โดย
งบริษัทฯ 

ชุม และมี
ไดกําหนด
สนอวาระ  
จนสถานท่ี 
ทุนไทยซึ่ง
ะชุมสามัญ 

การประชุม 
้ 

 ซึ่งไดระบุ
ตละวาระ 
น้ี 

ญผูถือหุน
 ซึ่งรวมถึง

การประชุม 
ชุม ขอมูล
ดงเอกสาร
ทั้งหนังสือ
รเมื่อวันที ่
กับผูถือหุน 



จัดสงทา

ลงโฆษณ

“www.t

ดําเนินกิ

2556 ถึ
ทั้งชาวไ
ของบรษิ

ที่ผูถือห
เขารวม
ผูถือหุน

สวนได
ในการม

และรถย
สารสน
ไดอยาง
ความสะ

ลงทะเบี
วาระกา

ประธาน

างไปรษณีย 

ณาในหนังสือพิ

บริษัทฯ  มีก
thanachart.co.th

1. เรื่องเพ่ือ
กิจการลวงหนาก

2. เสนอราย
งวันที่ 12 พฤศ
ไทยและชาวต
ษัทฯ และแจงให

บริษัทฯ ไดแ
หุนสามารถกํา
ประชุมไปพรอ
นที่ไมสามารถเข

บริษัทฯ ไดเ
ด เสียของกรรม
มอบฉันทะของ

วันประชุมผูถื

บริษัทฯ ไดจั
ยนต โดยไดจัดส
เทศ และระบบ
งถูกตองแมนยํา
ะดวกรวดเร็ว ร

บริษัทฯ กําห
บียนเขารวมประ
รประชุมหรือเพิ

มีผูถือหุนลงท

กรรมการบริ
นกรรมการสร

นอ

จัด
รา
14

พิมพ ลง
ทั้ง

การเปดโอกาส
h” ดังน้ี 

อพิจารณาบรรจ
กอนวันประชุม

ยช่ือบุคคลเพ่ือเ
ศจิกายน 2556
างชาติ แล
หที่ประชุมผูถอื

แนบหนังสือม
าหนดทิศทางก
อมกับหนังสือบ
ขารวมประชุมไ

สนอช่ือกรรม
มการแตละท
ผูถือหุน 

ถือหุน (วันที่ 3 

จัดประชุม ณ โ
สิ่งอํานวยความ
บบารโคดมาใช
า  พรอมทั้งจัดพ
วมถึงมีการเปด

หนดแนวทางใน
ะชุมไดตลอดเว
พ่ิมวาระการปร

ทะเบียนเขารวม

ริษัทฯ ทุกทานเ
รหา ประธานก

สวนที่ 2 ก

อกจากน้ี ไดเผย

ดสงหนังสือบอ
ยงานประจําป 

4 วัน  

งประกาศหนัง
งภาษาไทยและ

สใหผูถือหุนข

จุเปนวาระเพ่ิม
ม เปนเวลา 3 เดือ

เขารับการพิจาร
6 โดยจัดใหมีทั
ะมีการกําหนด
อหุนทราบ 

มอบฉันทะแบบ
การลงคะแนน
บอกกลาวเชิญป
ดดวยตนเอง ส

การอิสระ 2 ท
าน ไวในหนัง

 เมษายน 2557)

รงแรมที่ต้ังอยูบ
มสะดวกตาง ๆ ท
ในการลงทะเบี
พิมพบัตรลงคะ
ดรับลงทะเบียนล

นการประชุมผู
วลาการประชุม
ะชุม หรือแจกเ

มประชุมดวยตน

เขารวมประชุม
กรรมการกําหน

การกาํกบัดูแลกิจ

ยแพรรายงานปร

อกกลาวเชิญปร
 ในรูปแบบ CD

งสือบอกกลาว
ภาษาอังกฤษติด

ของบริษัทฯ  

มเติม รวมถึ
อน ต้ังแตวันที่ 

รณาคัดเลือกเป
ทั้งภาษาไทยแ
ดหลักเกณฑ ขั้

บ ข ตามแบบ
นเสียงได และ
ประชุมสามัญผู
สามารถมอบฉนั

าน และกรรม
งสือบอกกลา

) 

บนถนนวิทยุ เ
ทั้งสถานที่จัดก
บียนและลงมติ 
ะแนนในแตละ
ลวงหนากอนก

ถือหุนเพ่ือไมใ
 เพ่ือใชสิทธิออ
เอกสารท่ีมีขอมู

นเองและผูถือหุ

ม รวมทั้งประ
นดคาตอบแทน

การ หนา 9-3 

ระจําปลวงหนา

ระชุมสามัญผูถือ
D-ROM ใหแก

วเชิญประชุมส
ดตอกัน 3 วัน ล

สามารถ

ถึงการเสนอคํา
 13 กันยายน 25

ปนกรรมการ เป
ละภาษาอังกฤ
ขั้นตอน และชอ

ที่นายทะเบียน
ะระบุบารโคด
ผูถือหุน และเผย
นทะใหผูอื่นมาป

การผูจัดการให
วเชิญประชุม

ดินทางไดโดย
การประชุม เจาห
 ทําใหเกิดความ
วาระใหแกผูถือ
การประชุม 2 ช่ัว

ใหเกิดการรอน
อกเสียงในวาระ
มลูสําคัญเพ่ิมเติม

หุนมอบฉันทะ ร

ะธานกรรมการ
น และกรรมกา

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ากอนวันประชุม

อหุน เอกสารป
ผูถือหุนทุกราย

สามัญผูถือหุน 
ลวงหนากอนวัน

ถเสนอผานทา

ถามและเรื่องอื
556 ถึงวันที่ 12 

ปนเวลา 2 เดือน
ษเพ่ือรองรับก
องทางการเสน

นบริษัทมหาชน
ดเพ่ือความสะ
ยแพรไวในเว็บ
ประชุมแทนได 

หญ 1 ทาน พร
สามัญผูถือหุน

สะดวกทั้งรถป
หนาที่ตอนรับ มี
มรวดเร็วในการ
อหุน เพ่ือใหกา
วโมง 

สิทธิของผูถือห
ะที่ยังไมไดลงม
มในที่ประชุมอ

รวมทั้งสิ้นจํานว

รบริษัทฯ ประธ
ารผูจัดการใหญ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

มดวย 

ประกอบการปร
ยลวงหนากอนว

 ในหนังสือพิม
นประชุม 7 วัน 

างเว็บไซตขอ

อื่น ๆ ที่เก่ียวข
 ธันวาคม 2556

น ต้ังแตวันที่ 13
การใชสิทธิขอ
นอเรื่องผานทา

นจํากัดประกา
ดวกในการลง

บไซตของบริษัท
 

รอมกับประวัติ
น  เ พ่ือใหเปน

ประจําทาง รถไ
มีการใชระบบเ
รทํางาน และป
ารลงทะเบียนเป

หุน โดยผูถือหุ
มติ บริษัทฯ ไม
อยางกะทันหัน 

วน 2,148 ราย 

ธานกรรมการต
ญ โดยประธาน

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ระชุม และ
วันประชุม 

มพรายวัน 
 

งบริษัทฯ

องกับการ 
6  

3 กันยายน 
องผูถือหุน 
างเว็บไซต 

าศกําหนด 
งทะเบียน 
ทฯ เพ่ือให 

และการมี 
ทางเลือก 

ไฟฟา BTS 
ทคโนโลยี
ระมวลผล
ปนไปดวย

นสามารถ
มีการสลับ
 

ตรวจสอบ 
นที่ประชุม 



ไดเปดโ
คําช้ีแจง

นับคะแ
นับคะแ

เปนราย

ขั้นตอน
ในแตละ
และได
(www.th

2. การ

คณ
เปดโอก
ลวงหน
เขารวมป

2.1 

ของบรษิ

อยางเหม

สูงสุดฝา

โอกาสใหผูถือห
งไวในรายงานก

ประธานในที
แนนอยางชัดเจน
นนเสียงในการ

บริษัทฯ ใชบั
บุคคล 

ในการประชุ

ภายหลังการป

บริษัทฯ ไดจ
นการลงคะแนน
ะวาระ วามีผูถือ
จัดสงรางรายง
hanachart.co.th

รปฏิบัติตอผูถื

ะกรรมการได
กาสใหผูถือหุน
าในเวลาอันสม
ประชุม สามาร

 มาตรการค

บริษัทฯ ไดกํ
ษัทฯ ไปใชเพ่ือ

1. กําหนดใ
มาะสม 

2. กําหนดใ
ายบัญชีหรือฝา

- ราย
ไมบ
ปร

- ราย
ตล

หุนแสดงความ
การประชุม 

ที่ประชุมไดใหเล
น ใหผูถือหุนท
รลงมติแตละวา

บัตรลงคะแนนส

มมีการนําเสนอ

ประชุมผูถือหุน

ดบันทึกรายงา
 และวิธีการแส
อหุนเห็นดวย ไ
งานการประชุ
h) ภายใน 14 วัน

ถือหุนอยางเท

ดจัดกระบวนก
สวนนอย สามา
มควร และจัดก
ถใชสิทธิไดตาม

วบคุมดูแลเรือ่

าหนดมาตรการ
ประโยชนสวน

ใหทุกหนวยงา

ใหกรรมการ ผูบ
ยการเงิน 

ยงานการถือหุ
บรรลุนิติภาวะเ
ะธานกรรมการ

ยงานการซื้อ ข
าดหลักทรัพย (

สวนที่ 2 ก

มคิดเห็นและซัก

ลขานุการบริษัท
ราบในชวงเปด
ระ 

สําหรับทุกวาระ

อขอมูลในรูปแบ

น 

นการประชุม โ
ดงผลคะแนนใ
ไมเห็นดวย หรือ
มสามัญผูถือห
น นับจากวันปร

ทาเทียมกัน 

ารประชุมผูถือ
ารถเสนอชื่อบุค
กระบวนการมอ
มที่กลาวในเรื่อ

องการใชขอมู

รควบคุมดูแลเรื่
นตน โดยสรุปได

านภายในบริษั

บริหารในตําแห

หุน รวมถึงการ
เปนรายไตรมา
ร ประธานกรรม

าย โอน รับโอน
(“สํานักงาน ก.ล

การกาํกบัดูแลกิจ

กถามในการปร

ทแจงกฎเกณฑ
ดการประชุม พ

ะ และในวาระก

บบวีดิทัศนเพ่ือ

โดยมีการบันทึก
ใหที่ประชุมทรา
องดออกเสียงเ
หุน ประจําป 2
ระชุม 

อหุนที่ผูถือหุน
คคลเพ่ือเขาดําร
อบฉันทะเขาร
องการประชุมผูถ

มูลภายใน 

รื่องการใชขอมลู
ดดังน้ี 

ษัทฯ จัดระบบ

หนงผูจัดการ ผู

รดํารงตําแหน
ส ตามหลักเกณ
มการตรวจสอบ

นหุนของบริษั
ล.ต.”) ภายใน 3

การ หนา 9-4 

ระชุมอยางเต็ม

ที่ใชในการประ
พรอมทั้งมีผูถือ

การเลือกต้ังกรร

อใหผูถือหุนไดรั

กจํานวนกรรมก
าบ พรอมบันทึก
ปนจํานวนเทาไ

2557 ตอ ตลท.

นสามารถใชสิ
รงตําแหนงกรร
วมประชุมผูถือ
ถือหุนแลว 

ลภายใน ไมให

บงานการเก็บรั

ผูบริหาร 4 ราย

นงในบริษัทตา
ณฑของคณะกร
บ และเลขานุกา

ัทฯ ตอสํานักง
3 วันทําการ นับ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ที่ พรอมมีกา

ะชุม ช้ีแจงวิธีก
อหุนรายยอยหนึ

รมการไดเปดให

รบัทราบขอมูลที

การบริษัทฯ ที่เ
กขอซักถาม แล
ไร และขอมูลอื่
 และเผยแพรใ

ทธิไดอยางเท
รมการ และ/หรื
อหุน รองรับกร

ผูบริหารและผูเ

ักษาขอมูลภา

แรกตอจากผูจัด

าง ๆ ของตนเ
รรมการกํากับต
รบริษัททราบทุ

านคณะกรรมก
บจากวันซื้อ ขาย

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ารบันทึกขอซัก

การลงคะแนน แ
น่ึงราย เขารวมส

หมีการเลือกต้ัง

ที่ชัดเจน 

เขารวมประชุม
ละช้ีแจงผลการล
อื่นที่สําคัญอยา
ในเว็บไซตขอ

าเทียมกัน รวม
รือ เสนอวาระก
รณีที่ผูถือหุนไ

เก่ียวของนําขอ

ยในใหมีการก

ดการลงมา แล

อง คูสมรส แ
ตลาดทุน และส
ทุกครั้ง 

การกํากับหลักท
ย โอน รับโอนห

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

กถาม และ 

และวิธีการ
สังเกตการ

งกรรมการ

 การช้ีแจง
ลงคะแนน 
งครบถวน 
องบริษัทฯ 

มทั้งมีการ 
การประชุม
มสามารถ 

อมูลภายใน

กํากับดูแล 

ะผูบริหาร

และบุตรที่ 
งสําเนาให

ทรัพยและ 
หุน 



ตอสาธ
ของกลุม

บุคคลต
บริษัทฯ

การพิจา

2.2 

ประกาศ

กรรมกา
มุงแสวง

ธุรกรรม
ในการจั
ในนโย
ในกลุม
ผูที่เก่ียว

3. หามกรร
ารณะ นํามาใ
มธนชาต 

4. มีการปร
อไปน้ี ทําการซื
 เปดเผยงบการ

- กรร
- พนั

ลวง
- ที่ป

5. กรณีพบ
ารณาโทษจากค

 มาตรการดู

บริษัทฯ ไดใ
ศ และระเบียบต

1. มีนโยบา
าร ผูบริหาร แล
งหาประโยชนข

2. มีนโยบา
มระหวางกันภา
จัดการ หรือผูที
ยบายการใชบ ิ
ธนชาต การใช
วของกับบุคคลดั

- กําห

- กําห
ธุรก

- กรร
อนุ

- มีก
ดํา
ทาง
เปน

รมการ  ผูบริห
ชเพ่ือแสวงหา

ะกาศ เรื่อง กําห
ซื้อขายหลักทรั
รเงินและฐานะก

รมการ ผูบริหา
นักงานและลูกจ
งรูสารสนเทศเกี
ปรึกษาที่ลวงรูส

มีการนําขอมู
คณะกรรมการพิ

แลเก่ียวกับคว

ใหความสําคัญ
ตาง ๆ เพ่ือใหบริ

ายการกํากับดูแ
ละพนักงาน 
ของตนเองและก

ยการบริหารคว
ายในกลุมธนช
ที่เก่ียวของกับบ
ริการจากบุคค
ชบริการจากผูถื
ดังกลาว โดยหล

หนดหลักเกณฑ

หนดขั้นตอนก
กรรมตอผูมีอําน

รมการและผูมี
มัติธุรกรรม แล

ารกําหนดกรอ
เนินการตามน
งผลประโยชน
นผูพิจารณาอนุม

สวนที่ 2 ก

าร  พนักงาน  
าประโยชนให

หนดหลักเกณฑ
ัพยของบริษัทฯ
การเงินตอ ตลท

รต้ังแตระดับผูช
างที่บริษัทฯ แล
ก่ียวกับงบการเงิ
ารสนเทศเก่ียวก

ลภายในไปใช
พิจารณาโทษทา

วามขัดแยงทา

ญในเรื่องการป
รษิัทฯ มีการดํา

แลกิจการที่ดีข
มีการกําหนด

กลุมบุคคล 

วามเสี่ยงของกล
าต  และการทํา
บุคคลดังกลาว 
คลภายนอกขอ
ถือหุนรายใหญ
ลักการคือ 

ฑและขอจํากัดใ

การขอความเห็
นาจอนุมัติ เวนแ

อํานาจในการจ
ละไมมีสิทธิออก

อบอํานาจในกา
นโยบายการท
นในการทําธุรก
มัติ และรายงาน

การกาํกบัดูแลกิจ

 ลูกจาง  และที
หตนเองหรือผู

ฑการซื้อขายห
ฯ ในชวงเวลา 1
ท. 2 วัน 

ชวยกรรมการผู
ละบริษัทในกลุ
งินและฐานะกา
กับงบการเงินแ

ชเพ่ือประโยช
งวินัย 

างผลประโยช

องกันความขัด
เนินการที่โปรง

ของบริษัทฯ จร
ดหลักการเพ่ือไ

ลุมธนชาต มีกา
าธุรกรรมของบ
 (2) ผูถือหุนรา
องกลุมธนชาต
ญ กรรมการ ผูมี

ในการทําธุรกรร

นเปนลายลักษ
แตกรณีที่เปนธุ

จัดการ ที่มีผลป
กเสียงในวาระด

ารอนุมัติการทํา
ทําธุรกรรมท่ีก
กรรม ใหนําเสน
นใหบริษัทฯ รับ
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ที่ปรึกษา  ที่ลว
อื่น โดยกําหน

หลักทรัพยของบ
15 วัน กอนวันส

ผูจัดการขึ้นไปข
ลุมวาจางใหมาป
ารเงินของบริษทั
และฐานะการเงิน

ชนสวนตน ถือ

ชน 

ดแยงทางผลปร
งใสและนาเช่ือถื

รรยาบรรณทา
ไมให กรรมกา

ารกําหนดนโยบ
บริษัทในกลุมธ
ายใหญ หรือกิจ
ต  มีการกําหน
มีอํานาจในการ

รมกับบุคคลดัง

ษณอักษรจากห
ธุรกิจปกติที่มีกา

ประโยชนเก่ียว
ดังกลาว 

าธุรกรรมไวเป
กําหนดไวได
นอขอมูลใหคณ
บทราบ 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

วงรูสารสนเทศ
นดไวในประก

บริษัทฯ โดยกํา
สิ้นแตละไตรม

องบริษัทฯ และ
ปฏิบัติงาน (Out
ทฯ และบริษัทใ
นของบริษัทฯ แ

อเปนการปฏิบ

ระโยชน จึงมีก
ถือ ไดแก 

งธุรกิจของบริ
ร ผูบริหาร พน

บายการทําธุรก
นชาต กับ (1) ก
จการที่มีผลประ
นดเก่ียวกับการ
รจัดการของบริ

กลาว 

หนวยงานกํากับ
ารกําหนดไว 

วของจะตองไม

ปนการเฉพาะ ร
 หรือกรณีที่ เ กิ
ณะกรรมการขอ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ศสําคัญที่ยังไ
กาศและในจรร

าหนดชวงระยะ
มาส จนถึงวันถั

ะบริษัทในกลุม
tsource) เฉพาะ
ในกลุม 
และบริษัทในก

บัติที่ ผิดวินัย ต

การกําหนดเปน

ริษัทฯ จรรยาบ
นักงาน และผูที

กรรมของบริษัท
กรรมการ หรือ
ะโยชนเก่ียวขอ
รใชบริการระ
ริษัทในกลุมธน

บดูแล กอนกา

มเขารวมในกา

รวมถึงกรณีที่ไ
กิดปญหาควา
องบริษัทฯ ที่ทํ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ไมเปดเผย 
รยาบรรณ 

ะเวลาหาม
ัดจากวันที่

ม 
ะฝายงานที่

กลุม 

ตองไดรับ 

นนโยบาย 

บรรณของ
ที่เก่ียวของ 

ทฯ  การทํา
อผูมีอํานาจ
อง รวมถึง 
ะหวางกัน 
นชาต และ 

รนําเสนอ

รพิจารณา

มสามารถ
ามขัดแยง 
ทําธุรกรรม 



หรือบุค
หนวยง
สารสน
ขอบังคั
ที่เก่ียวโ

ในกลุมธ

เก่ียวโย
ผูบริหาร

ผูบริหา
ยังไมบร
ทางผลป
งบการเงิ

และคูคา

3. บท

กลุม
สังคมแล
จรรยาบ
ขอมูลภ
ทางเว็บ
อยูตลอด

- การ
บริ
มีข
และ

- มีก
เพ่ือ
ตอ

3. มีขั้นตอน
คคลที่เก่ียวโยง
านกํากับกฎระ
เทศตามเกณฑ
ับ และมีการร
ยงกัน หรือราย

4. มีการกําห
ธนชาต หรือบุค

5. มีการกํา
งกันมีผลประโ
รที่เก่ียวของเขา

6. กําหนดใ
ร 4 รายแรกต
รรลุนิติภาวะขอ
ประโยชน แล
งิน 

7. กําหนดใ
าหรือคูสัญญาที

8. กําหนดเป

บาทของผูมีส

มธนชาตกําหน
ละสิ่งแวดลอม
บรรณทางธุรกิจ
ายในเพ่ือสื่อส
ไซตของบริษัท
ดเวลา มีการคํา

รพิจารณาหลัก
ษัทมหาชนจํากั
อสงสัยใหหารื
ะขอบังคับมีอํา

ารเปดเผยขอมู
อใหบริษัทฯ ร
บุคคลภายนอก

นเก่ียวกับการทํ
กันเพ่ือเปนฐาน
ะเบียบและขอ
ฑทางการ ตลอด
ายงานตอคณะ
การท่ีอาจมีควา

หนดขั้นตอนก
คคลที่เก่ียวโยงก

หนดในประก
โยชนในการทํ
ารวมประชุมใน

ใหเปดเผยขอมู
อจากผูจัดการ
องบุคคลดังกล
ละเปนฐานราย

หมีการเปดเผยข
ที่เก่ียวของกับพ

ปนความผิดวินั

สวนไดเสีย 

นดแนวทางปฏิบ
 ชุมชนที่บริษัท
จ และจรรยาบร
ารใหกรรมการ
ทฯ (www.than
านึงถึงสิทธิของ

สวนที่ 2 ก

เกณฑการมีผล
กัด กฎหมายวาด
อไปยังหนวยงา
นาจในการกําห

ูลการทําธุรกรร
รับทราบตามร
กโดยใหเปนไปต

ารายการที่เก่ียว
นขอมูลในการ
อบังคับในประ
ดจน (5) การส
ะกรรมการตร
ามขัดแยงทางผ

การทํารายการ
กัน 

กาศคณะกรรม
ารายการ ตองแ

นชวงการพิจารณ

มูลการถือหุน ต
รลงมา และผูบ
าว เปนรายไตร
ยช่ือในการเปด

ขอมูลที่เก่ียวขอ
นักงาน เพ่ือปอ

ยในกรณีการกร

บัติตอผูมีสวนไ
ทฯ ต้ังอยู รวมถึ
รรณของกรรมก
ร ผูบริหาร และ
nachart.co.th) 
งผูมีสวนไดเสีย

การกาํกบัดูแลกิจ

ลประโยชนที่เก่ี
ดวยหลักทรัพยแ
านกํากับกฎระ
หนดหลักเกณฑ

รมตามหลักเกณ
ระยะเวลาที่ กํ
ตามหลักเกณฑ

วโยงกันไวเปน
รตรวจสอบราย
ะเด็นขอกฎหม
สอบทานรายกา
วจสอบ โ
ลประโยชนให

เก่ียวกับ การซื

มการชุดตาง ๆ
แจงการมีสวน
ณารายการน้ัน ๆ

ตลอดจนถึงกา
บริหารสูงสุดฝ
รมาส เพ่ือเปน
ดเผยรายการธุ

องกับความสัมพ
องกันผลประโย

ระทําใด ๆ ที่เป

ไดเสีย ไดแก ผู
ถึงภาครัฐ ไวเปน
การ ผูบริหาร พ
ะพนักงานทุกร
เพ่ือใหผูมีสว

ยเปนสําคัญ ไม
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ก่ียวของ ใหเปน
และตลาดหลัก
เบียบและขอบัง

ฑการมีผลประโย

ณฑภายในที่กํา
าหนด  รวมถึง

ฑของทางการ ร

นลายลักษณอักษ
ยการ (2) การต
ายและเกณฑป
ารที่เก่ียวโยงกั
ดยคณะกรรม
มีความถูกตองแ

ซื้อ ขาย เชา ให

ๆ วา รายการใ
นไดเสียเก่ียวกับ
ๆ 

ารดํารงตําแหน
ายบัญชีหรือฝ
ขอมูลในการค
รกิจกับกิจการ

พันธระหวางบริ
ยชนที่ทับซอน 

ปนการแสวงหาป

ผูถือหุน/นักลง
นลายลักษณอัก
พนักงาน และเจ
ระดับยึดถือปฏิบ
นไดเสียมั่นใจ
มละเมิดสิทธิใด

     บริษัท ทุน
แบบแสด

นไปตามหลักเก
ทรัพย และกฎห
งคับ และใหหน
ยชนที่เก่ียวของ

าหนด โดยมีกา
งมีการเปดเผย
วมถึงมาตรฐาน

ษร ต้ังแต (1) ก
ตรวจสอบรายก
ปฏิบัติ (3) การ
ันโดยหนวยงา
การตรวจสอบ
และครบถวน 

หเชา ทรัพยสิน

ใดที่กรรมการ 
บเรื่องที่จะพิจา

นงในบริษัทตา
ายการเงิน รวม
วบคุมดูแลราย
รที่เก่ียวของกัน

รษิัทฯ กับพนัก

ประโยชนโดยมิ

ทุน พนักงาน ล
กษรในนโยบาย
จาหนาที่นักลงท
บัติอยางเครงค
วาสิทธิดังกลาว
ด ๆ ของผูมีสวน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

กณฑของกฎหม
หมายอื่นที่เก่ียว
นวยงานกํากับก
งตามความเหมา

ารรายงานขอมู
ยขอมูลการทํา
นการรายงานทา

การรวบรวมราย
การรวมถึงควา
รอนุมัติ (4) ก
านกํากับกฎระ
บมีการสอบทา

นของบริษัทฯ 

 ผูบริหาร หรื
ารณา และหาม

าง ๆ ของกรรม
มถึงคูสมรส แ
ยการท่ีอาจมีคว
นในหมายเหตุ

กงาน รวมถึงคูส

มชิอบ 

ลูกคา คูคา/เจา
ยการกํากับดูแล
ทุนสัมพันธ มีก
ครัด รวมทั้งเปด
วไดรับการเอา
นไดเสีย โดยมีก

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

มายวาดวย
วของ กรณี
กฎระเบียบ
าะสม 

ลธุรกรรม 
าธุรกรรม 
างการเงิน 

ยช่ือกิจการ 
มเห็นของ
ารเปดเผย
เบียบและ
านรายการ 

 กับบริษัท 

อบุคคลที่ 
มกรรมการ 

มการ และ
และบุตรที่ 
วามขัดแยง
ตุประกอบ 

สมรส ญาติ 

หน้ี คูแขง 
ลกิจการที่ดี 
การเปดเผย
ดเผยขอมูล
าใจใสดูแล 
การปฏิบัติ



ตามกฎห
อยางคร

3.1 

เพ่ือใหผู
ควบคุม
ใหผูถือห
กิจการที

3.2 

ใหพนัก
ที่ชัดเจน
อยางเหม

3.3 

ทางวิชา
บริการอ

3.4 

วัตถุปร
เก่ียวกับ
ความสัม
บุคคลที่
มิใหเกิด

ผานชอง

โดยอยูภ
รวมมือก

3.5 

ดานลบต

หมายและประก
บถวน และเปด

 ผูถือหุน/นกั

กลุมธนชาตม
ผูถือหุน และนั
ภายในที่ดี มีกา
หุน และนักลง
ที่ดี 

 พนักงาน 

กลุมธนชาตยึ
กงานไดแสดงค
น โดยประเมินผ
มาะสมตามผลง

 ลูกคา 

กลุมธนชาตม
าชีพที่ดีมีคุณภา
อยางครบถวน แ

 คูคา/เจาหนี้

สําหรับคูคา 
ะสงคเพ่ือใหเกิ
บการจัดซื้อพัส
มพันธระหวางบ
ที่มีสวนไดเสียเข
ดผลประโยชนที

สําหรับเจาห
งทางที่กําหนด 

นอกจากน้ี ยั
ภายใตเง่ือนไข
กันในระยะยาว

 คูแขง 

ดําเนินธุรกิจ
ตอธุรกิจโดยรว

กาศทางการที่กํ
ดเผยใหผูมีสวน

กลงทุน 

มุงมั่นในการดํา
ักลงทุน ไดรับ
ารเปดเผยขอมลู
ทุน ไดใชสิทธิ

ยึดมั่นในการดูแ
ความรู ความส
ผลการปฏิบัติง
งาน ในอัตราทีส่

มุงมั่นพัฒนาผลิ
พ รักษาความลั
และเพียงพอให

นี ้

 กลุมธนชาตไ
กิดความเปนธร
สดุ และการเช
บริษัทฯ กับพนั
ขามามีสวนรว
ที่ทับซอน  

น้ี จะดําเนินกา
 ภายในเวลาที่เห

ยังยึดมั่นในควา
ข ขอตกลงรวม
ว 

และแขงขันกับ
วม  

สวนที่ 2 ก

กํากับดูแลกิจกา
ไดเสียรับทราบ

าเนินธุรกิจใหมี
บผลตอบแทนที
ลอยางถูกตอง ค
อยางเต็มที่ แล

แลและปฏิบัติต
สามารถในการ
านจากตัวช้ีวัด 
สามารถแขงขนั

ลิตภัณฑและบ
ับของลูกคา มกี
ลูกคาทราบกอ

ไดกําหนดนโย
รรมแกทุกฝาย
ชาอยางละเอียด
นักงาน รวมถึงคู
มในขั้นตอนแล

ารเปดเผยขอมูล
หมาะสม ซึ่งเจา

ามซื่อสัตยตอก
มกัน รวมทั้งห

บคูแขงขันดวยค

การกาํกบัดูแลกิจ

าร มีการกําหนด
บอยางเพียงพอ 

มีผลประกอบกา
ที่เหมาะสมอยา
รบถวน ทันเวล
ละที่สําคัญกลุม

ตอพนักงานอยา
รปฏิบัติงาน มีร
 (KPIs) สอดค
นไดกับธุรกิจใน

ริการทางการเงิ
การเรียกเก็บคาบ
นตัดสินใจ 

ยบายและแนวท
ที่เก่ียวของ โป
ดและรัดกุม ร
คูสมรส ญาติ แ
ละกระบวนกา

ลที่ถูกตอง อยา
าหน้ีสามารถตร

การปฏิบัติตามเ
ลักเกณฑและ

ความโปรงใสภ
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ดขั้นตอนการใ
 สรุปไดดังน้ี 

ารที่ดี มีการเจริ
างสม่ําเสมอ โด
ลา และโปรงใส
มธนชาตยึดหลั

งใหเกียรติ ใหค
ระบบบริหารผ
คลองกับภาระห
นระดับเดียวกัน

งินที่ตอบสนอ
บริการท่ีเปนธร

ทางปฏิบัติงาน
ปรงใส และตรว
วมถึงกําหนด
ละคูคาหรือคูสั
รจัดซื้อ จัดจาง

างครบถวนเพีย
รวจสอบได  

เง่ือนไขท่ีไดให
ขอกําหนดทา

ภายใตกฎกติกา

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ชบริการ การใช

ริญเติบโตอยางย
ดยคํานึงถึงควา
ส ตลอดจนดูแล
ักการดําเนินธุร

ความเปนธรรม
ผลการปฏิบัติง
หนาที่ที่มอบหม
 

งทุกความตองก
รรม พรอมนําเส

นในการจัดซื้อ
วจสอบได โดย
ใหมีการเปดเ

สัญญาที่เก่ียวขอ
ง เพ่ือใหเกิดคว

ยงพอ ในระยะเ

หไวตอคูคา/เจา
งกฎหมาย เพ่ือ

า โดยไมแขงขัน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ชสิทธิของผูมีส

ยั่งยืน สามารถ
ามเสี่ยง และมี
ลและอํานวยคว
รกิจภายใตการ

มโดยถวนหนา 
งาน และการป
มาย และจายผล

การของลูกคา 
สนอขอมูลผลิต

อ จัดจาง ที่ชัดเ
ยมีระเบียบอําน
ผยขอมูลที่เก่ีย
องกับพนักงาน 
วามโปรงใส แล

เวลาอันควร โ

าหน้ี ไมเอารัด
อสรางความเช่ื

นจนทําใหเกิดผ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

สวนไดเสีย

แขงขันได 
ระบบการ
วามสะดวก
กํากับดูแล

สนับสนุน 
ระเมินผล 
ลตอบแทน

 ใหบริการ 
ตภัณฑและ

เจน โดยมี
นาจอนุมัติ
ยวของกับ
 และไมให
ละปองกัน 

ดยเปดเผย 

เอาเปรียบ 
ช่ือมั่นที่จะ 

ผลกระทบ



3.6 

อยางเค
สภาพแ
กลุมธน
อยางยั่ง ื
และตอเ

3.7 

ความรว
ตอกฎห

กลไ

กลุม
บุคคลภ
โดยผาน
กลุมธน
ระบบรั
ผูรองเรี
ลูกคาหรื

สําห
สายงาน
กลาวไ
ตอคณะ

4. การ

คณะ
รายงาน
ตามมาต
ความรับ
การเปด

บริษั
และการ
รายไตร
เปนตนม

 สังคมและสิ

กลุมธนชาต 
ครงครัด อีกทั้ง
แวดลอม โดยมี
ชาตอยูภายใตค
ยืนและมีคุณธร
เน่ือง จากความ

 ภาครัฐ 

ดําเนินธุรกิจ
วมมือในการป
มาย 

ไกการมีสวนร

มธนชาตไดมีก
ภายนอก และผู
นชองทางตาง 
ชาต (Thanach
ับเรื่องรองเรียน
ยนทุกราย และ
รอืผูมีสวนไดเสี

หรับการรองเรี
นตรวจสอบภาย
วในเรื่องการ
กรรมการตรวจ

รเปดเผยขอมู

ะกรรมการบริษ
ทางการเงินและ
ตรฐานการรายง
บผิดชอบของค
เผยคาสอบบัญ

ษัทฯ มีการเปดเ
รวิเคราะหของฝ
มาสและงวดปร
มา นอกจากนี

ส่ิงแวดลอม 

 ไดยึดมั่นในคว
งจะตองทําให
มีผูบริหารระดั
ความรับผิดชอบ
รรมพรอมมีสว
รวมมือกับพนัก

จอยางถูกตองต
ฏิบัติตามนโยบ

รวมของผูมีส

ารพัฒนาระบบ
ผูมีสวนไดเสียไ
 ๆ เชน เว็บไซ
art Contact C
นอยางชัดเจน 
ะนําขอรองเรียน
สียเกิดความพึงพ

ยนเรื่องเก่ียวกั
ยในเปนผูพิจาร
รเปดเผยเ ก่ียว
จสอบ และคณะ

ลและความโป

ษัทฯ เปนผูรับผิ
ะระบบการควบ
งานทางการเงิน
คณะกรรมการ
ชีและคาบริการ

ผยขอมูลสําคัญ
ฝายจัดการ (Ma
ระจําป โดยเริม่
น้ี บริษัทฯ ยังมีก

สวนที่ 2 ก

วามรับผิดชอบ
เกิดผลดีตอสัง
บสูงขององคก
บตอสังคมและ
นรวมในการส
กงาน พันธมิตร

ตามกฎหมาย 
บายของภาครัฐ

สวนไดเสีย 

บรับเรื่องรองเรี
ไดอยางมีประ
ตของบริษัทฯ 
Center 1770) 
โดยหนวยงาน
นมาปรับปรุงก
พอใจในการใช

ับการทุจริตหรื
รณาและรับผิด
วกับการปองกั
ะกรรมการบริษั

ปรงใส 

ผิดชอบตองบก
บคุมภายในของ
นในประเทศไท
บริษัทฯ ตอรา
รอื่นที่ผูสอบบัญ

ญอยางเพียงพอใ
anagement D
มต้ังแตการเปดเผ
การเปดเผยสาร

การกาํกบัดูแลกิจ

ที่มีตอสังคม ก
งคมและภาครั
กรเปนผูนําใน
ะสิ่งแวดลอม (C
สนับสนุนหรือช
ร ชุมชนในทอง

ปฏิบัติตามหลั
ฐ ไมมีสวนรวม

รียน เพ่ือใหสา
สิทธิภาพมากข
 (www.thanach
เปนตน บริษัท

นที่รับผิดชอบจ
การใหบริการข
ชบริการตอไป 

รือการคอรรัป
ดชอบ โดยบริษั
กันการมีสวน
ษัทฯ ตามลําดับ 

การเงิน และได
งบริษัทฯ ใหมีก
ทย พรอมทั้งจัด
ยงานทางการเ
ญชีใหบริการ เป

ในหมายเหตุปร
Discussion & 
ผยงบการเงิน ป
รสนเทศเหตุกา
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การดําเนินธุรกิจ
รัฐ ทั้งทางดาน
การผลักดันอย

Corporate Soci
ชวยเหลือชุมชน
งถิ่นและสังคม”

ลักเกณฑและร
มหรือดําเนินธุ

มารถรับเรื่องร
ขึ้น เพ่ือนําควา
hart.co.th) เ
ทฯ มีประกาศ ร
ะติดตามขอรอ
องกลุมธนชาต

ช่ัน ไดเปดชอง
ษัทฯ มีนโยบาย
เ ก่ียวของกับ
 

ดมอบหมายใหค
การรายงานที่ถกู
ใหมีรายงานขอ
เงินแสดงควบค
ปดเผยไวในราย

ระกอบงบการเงิ
Analysis: M

ประจํางวดครึ่งป
ารณสําคัญหรือ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

จจะตองปฏิบัติ
นเศรษฐกิจ วัฒ
ยางจริงจัง ซึ่งห
ial Responsibi
นทองถ่ินและสัง
” 

ระเบียบขอบังค
รกิจกับองคกร

รองเรียนและค
ามคิดเห็นดาน
จาหนาที่การต
ระเบียบ ขั้นตอ
องเรียน พรอมแ
ต ใหตอบสนอง

งทางการรองเรี
และมาตรการค
การคอรรัป ช่ั

คณะกรรมการ
กตองตรงตอคว
องคณะกรรมกา
คูกับรายงานขอ
ยงานประจําป  

งินของบริษัทฯ 
MD&A) ประก
ปแรก สิ้นสุด ณ
การทําธุรกรรม

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ติตามกฎหมายที
ฒนธรรม ประ
หลักการดําเนิ
ility: CSR) ที่ว
งคมอยางเขาใจ

คับของทางกา
ร หรือบุคคลที่

ความคิดเห็นทั้ง
นตาง ๆ มาพัฒ
ตลาด ศูนยลูกค
อนเก่ียวกับการป
แจงกลับไปยัง
งความตองการ

รียนเปนการเฉ
คุมครองผูรอง
ชัน  ซึ่ งจะมีกา

รตรวจสอบทําห
วามเปนจริงและ
ารตรวจสอบแล
องผูสอบบัญชี
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บริการทางวิชา
าสองลานบาทต
ละไมเปนผูถือห
ษณะดังกลาวมา

บการแตงต้ังขึ้
นรายใหญ 

สภาพอยางเดียว
หุนสวน หรือเ
รอยละ 1 ของจํ
ขงขันที่มีนัยกับ

ในการบริหารง
ไมสามารถใหคว

นสามารถแสด
หนาที่  และไม
สามารถแสดงค

จัดใหมีการปร
ะเด็นที่เก่ียวขอ
มในการบริหาร
นการตามความ

ารงาน หรือกรร

มบริหารงาน ห
เยี่ยงผูบริหาร แ

ารกาํกบัดูแลกิจก

ายโลหิต หรือโ
องบุตรของกร
การ ผูบริหาร ห

กับบริษัทฯ บริ
การขัดขวางการ
งผูที่มีความสัม
คุมของบริษัท

บริษัทฯ บริษัท
ที่มีนัย ผูมีอํานา
ษัทรวม ผูถือหุน
นอยกวาสองปก

าชีพใด ๆ ซึ่งรว
ตอปจากบริษัท
หุนที่มีนัย ผูมีอํ
าแลวไมนอยกว

้นเพ่ือเปนตัวแ

วกัน และเปนกา
ปนกรรมการที
จํานวนหุนที่มีสิ
บกิจการของบริ

งาน หรือมีผลป
วามเห็นอยางเป

งความคิดเห็น
มตกอยูภายใต
ความเห็นไดตา

ะชุมเฉพาะกร
องกับการประชุ
ร และมีการสร
มเหมาะสม โดย

รมการที่เปนผูบ

หมายความวา
และใหหมายค

การ หนา 9-11 

โดยการจดทะเบี
รรมการรายอื่น
หรือผูมีอํานาจค

ริษัทใหญ บริษัท
รใชวิจารณญาณ
มพันธทางธุรกิ
ฯ เวนแตจะได

ทใหญ บริษัทย
าจควบคุม หรือ
นรายใหญ หรือ
กอนวันแตงต้ัง 

มถึงการใหบริก
ทฯ บริษัทใหญ 
อํานาจควบคุม ห
วาสองปกอนวัน

ทนของกรรมก

ารแขงขันที่มีนั
ที่มีสวนรวมบ
สิทธิออกเสียงทั้
รษิัทฯ หรือบริษั

ประโยชนเก่ียวข
ปนอิสระเก่ียวกั

ไดอยางเปนอิส
ตอิทธิพลของบ
มที่พึงจะเปน 

รมการอิสระอ
ชุม และการปฏิ
รุปประเด็นจาก
ยในป 2557 มีกา

บริหาร 

 กรรมการที่ดํ
ความรวมถึงกร

     บริษัท ทุน
แบบแสด

บียนตามกฎหม
 ผูบริหาร ผูถือ
ควบคุมของบริษ

ทยอย บริษัทรว
ณอยางอิสระขอ
กิจกับบริษัทฯ 
ดพนจากการมี

ยอย บริษัทรวม
อหุนสวนของสํ
ผูมีอํานาจควบ
 

การเปนที่ปรึกษ
บริษัทยอย บริษ
หรือหุนสวนขอ
นแตงต้ัง 

การของบริษัทฯ

ัยกับกิจการของ
ริหารงาน ลูก
งหมดของบริษั
ษัทยอย 

ของอันอาจมีผล
ับการดําเนินงา

สระ โดยไมคํา
บุคคลหรือกลุ

ยางนอยปละ 1
บัติหนาที่ของก
กการประชุมก
ารจัดประชุมกร

ารงตําแหนงเ
รมการที่มีอําน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

มายในลักษณะ
อหุนรายใหญ 
ษัทฯ หรือบริษัท

วม ผูถือหุนราย
องตน รวมทั้งไ
 บริษัทใหญ บ
ลักษณะดังกล

ม ผูถือหุนรายใ
สํานักงานสอบบ
คุมของบริษัทฯ

ษากฎหมายหรือ
ษัทรวม ผูถือหุ
องผูใหบริการท

ฯ ผูถือหุนราย

งบริษัทฯ หรือบ
จาง พนักงาน
ษัทอื่น ซึ่งประก

ลกระทบตอกา
านของบริษัทฯ 

นึงถึงผลประโ
มบุคคลใด รว

1 ครั้ง เพ่ือเปด
กรรมการอยาง
รรมการอิสระ
รรมการอิสระ 1

เปนผูบริหาร 
นาจลงนามผูกพ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ที่เปนบิดา 
ผูมีอํานาจ
ทยอย 

ใหญ หรือ 
มเปนหรือ
บริษัทยอย 
ลาวมาแลว 

ใหญ หรือ 
บัญชี ซึ่งมี
ฯ สังกัดอยู 

อที่ปรึกษา
นรายใหญ 
ทางวิชาชีพ

ใหญ หรือ 

บริษัทยอย 
 ที่ปรึกษา 
กอบกิจการ

รตัดสินใจ 
 

โยชนใด ๆ 
วมถึงไมมี 

โอกาสให 
เปนอิสระ
ะเพ่ือเสนอ
1 ครั้ง 

กรรมการ 
พัน เวนแต 



จะแสดง
รายอื่น ท
หุนที่ออ

บริษัทฯ
ผลประ
มีอํานา
และการ

งไววาเปนการล
ทั้งน้ี ตามประก
อกใหม ลงวันที่

2. กรรมการ

2.1 กรร
เทยี

2.2 กรร
และ

2.3 กร
มีม

บทบาท หนา

ในฐานะตัวแ
ฯ ดวยความซื่อ
โยชนขององค
จหนาที่ กํากับ
รดูแลใหมีระบบ

1. ปฏิบัติห
ตอผูบริห

2. กําหนดน
ตามความ

3. กําหนดน
และผูบริ
ที่สามารถ

4. กํากับดูแ
ไดพิจาร
ใหเปนไป
กฎหมาย

5. กํากับ ดูแ
มติที่ประ
ผลประโย

6. ดูแลใหมี
การบริหา

ลงนามผูกพันต
กาศคณะกรรมก
 15 ธันวาคม 25

รที่เปนผูบริหาร

รมการที่ทําหน
ยบเทาที่เรียกช่ือ

รมการที่ทําหน
ะใหหมายความ

รมการท่ีมีอําน
ติอนุมัติไวแลว

าที่ ความรับผิดช

แทนของผูถือห
สัตยสุจริต แล
คกรโดยรวม โด
บดูแลบริษัทฯ 
บการติดตามตร

นาที่ดวยความ
หาร และพนักงา

นโยบายที่สําคั
มเหมาะสม โดย

นโยบายและวิธี
ริหารระดับสูงข
ถดํารงตําแหนง

แลบริษัทยอยเ
ณาความเหมาะ
ปตามนโยบาย
หลักทรัพยและ
แล และติดตาม
ะชุมผูถือหุน แ
ยชนของบริษทั

มีกระบวนการ
ารงานที่เพียงพ

สวนที่ 2 กา

ตามรายการที่คณ
การกํากับตลาด
551 

ร หมายความวา

นาที่บริหารงาน
ออยางอื่น 

าที่รับผิดชอบใ
มรวมถึงบุคคลใ

นาจลงนามผูก
วเปนรายกรณี แ

ชอบของคณะก

หุน คณะกรรม
ะหลีกเล่ียงปญ
ดยไมจํากัดอยูแ
 ในการกําหน
วจสอบใหปฏบิ

มรับผิดชอบอ
าน ลูกจางของบ

คัญ แผนกลยุท
ยการดูแลใหกา

ธีปฏิบัติในการ
ของบริษัทฯ อ
งได เชน ตองผา

เพ่ือรักษาผลป
ะสมของบุคคล
ของบริษัทฯ แ
ะตลาดหลักทรัพ
มใหการดําเนิน
และหลักการกํา
ทฯ 

ตรวจสอบ ระ
อ และเหมาะส

ารกาํกบัดูแลกิจก

ณะกรรมการมีม
ทุน ที่ ทจ. 28/2

า 

ในตําแหนงผูจั

นการดําเนินกา
ในคณะกรรมกา

กพัน เวนแตเป
และเปนการลงน

กรรมการบริษัท

มการมีอํานาจห
ญหาในเรื่องขอ
แตเฉพาะผูถือห
ดนโยบาย กา
บัติตามนโยบาย

ยางเต็มความส
บริษัทฯ 

ทธ เปาหมายท
รดําเนินธุรกิจเป

รไปดํารงตําแห
อยางชัดเจน ทั้ง
านความเห็นชอ

ประโยชนในเ
ลที่จะสงไปเปน
และการทํารายก
พย และประกาศ
นธุรกิจของบริ
ากับดูแลกิจกา

ะบบการควบคุ
มกับสถานการ

การ หนา 9-12 

มติอนุมัติไวแล
2551 เรื่อง การ

จัดการ รองผูจัด

ารหรือมีสวนรว
ารบริหาร (Exe

ปนการลงนาม
นามรวมกับกรร

ทฯ 

หนาที่และควา
งความขัดแยงท
หุนกลุมใดหรือ
รดูแลใหมีกร
ยที่กําหนด ซึ่งมี

สามารถ และเ

ทางการเงิน แล
ปนไปอยางตอเ

หนงกรรมการที
งประเภทของ
อบจากคณะกรร

งินลงทุนของ
นกรรมการใน
การตาง ๆ ใหถู
ศของ ตลท. รว
ริษัทฯ เปนไปต
ารที่ดี ดวยควา

คุมภายใน การ
ณธุรกิจ 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ลว และเปนการ
ขออนุญาตและ

ดการ ผูชวยผูจัด

วมในการบริหา
ecutive Commit

มผูกพันตามรา
รมการรายอื่น 

มรับผิดชอบใ
ทางผลประโยช
อรายใด ทั้งน้ี โ
ะบวนการบริ
มรีายละเอียดดัง

เปนธรรมตออ

ละงบประมาณ
เน่ืองในระยะยา

ที่บริษัทอื่นของ
ตําแหนงกรรม
รมการกอน เปน

บริษัทฯ โดย
บริษัทยอย เพ่ือ
กตองตามกฎห
มทั้งกฎหมายอื่
ตามวัตถุประส
มซื่อสัตยสุจริ

บริหารความเสี

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

รลงนามรวมกับ
ะการอนุญาตให

ดการ หรือผูซึ่ง

ารงานใด ๆ เยี่ย
ttee) 

ายการท่ีคณะก

นการดําเนินกิ
ชน เพ่ือระมัดร
โดยทั่วไปคณะ
หารจัดการที่ เ
งตอไปน้ี 

องคกร ตอผูถือ

ณ และพิจารณ
าว 

งกรรมการผูจัด
มการ และจําน
นตน 

คณะกรรมกา
อควบคุมการบ
หมายและหลักเ
อื่นที่เก่ียวของ 
สงค เปาหมาย
ริต และระมัดร

สี่ยง และการก

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

บกรรมการ
หเสนอขาย

มีตําแหนง

ยงผูบริหาร 

กรรมการ 

กิจการของ 
ระวังรักษา
ะกรรมการ 
เหมาะสม  

อหุน และ 

าทบทวน 

ดการใหญ 
นวนบริษัท 

รบริษัทฯ 
บริหารงาน 
เกณฑของ

 ขอบังคับ  
ะวังรักษา

กํากับดูแล 



นโยบาย

เรื่อง ธร
บริษัทฯ
หลายอย
บริษัทฯ
วิธีปฏิบั
อยางชัด
จากคณะ

หนาที่ค

7. คณะกรร
ดานการ
ความเปน
เปดเผยไว

8. คณะกรร
ภายในแล

9. ดูแลใหม
และการเ 

10. จัดทํารา
ค รอบค
ความมั่น
ไดปฏิบติั

11. แตงต้ังคณ

12. กําหนดข

13. ประเมิน
ตามท่ีคณ

14. ประเมินผ

15. พัฒนาคว

การแยกตําแห

ประธานกรร
ยการกํากับดูแล

การเปนกรรม

เน่ืองจากบริษ
รรมาภิบาลของส
ฯ สามารถเปนป
ยางในบริษัทอื่น
ฯ หามกรรมกา
บัติในการไปดํา
ดเจน ทั้งประเภ
ะกรรมการบริษั

คณะกรรมกา

คณะกรรมกา
วามรับผิดชอบ

รมการบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎ
นอิสระในการ
วในรายงานปร

รมการบริษัทฯ 
ละการบริหารค

มีการปฏิบั ติต
ปดเผยขอมูล อ

ยงานความรับ
คลุ ม เ รื่ อ งสํ า ค
นใจวารายงาน
ติตามมาตรฐาน

ณะกรรมการชุด

ขอบเขตหนาที่ แ

ผลการปฏิบัติ
ณะกรรมการสร

ผลการปฏิบัติงา

วามรู ความสาม

หนง 

รมการไมเปนบุ
ลและการบริหาร

มการในบริษัทอื

ษัทฯ เปนบริษัท
สถาบันการเงิน
ประธานกรรมก
นรวมกันไมเกิน
รบริษัทฯ ไปดํ
ารงตําแหนงกร
ทของตําแหนง
ษัทฯ กอน เปนต

ารชุดยอย 

ารบริษัทฯ จัดใ
บของคณะกรรม

สวนที่ 2 กา

ฯ จัดใหมีระบ
 ระเบียบ และ
รปฏิบัติหนาที่ 
ะจําป 

 หรือคณะกรรม
วามเสี่ยงไวใน

ตอผูมีสวนได
อยางถูกตอง โป

บผิดชอบของค
คัญต ามข อ พึ
ทางการเงินขอ
การบัญชี โดยใ

ดยอยตาง ๆ ตาม

และอํานาจในก

งาน พิจารณา
รหาและกําหนด

านของกรรมกา

มารถของตนเอง

บุคคลเดียวกันกั
รงานประจํา 

อื่นของกรรมกา

ทแมของกลุมธุ
น ลงวันที่ 9 กรก
การ กรรมการที
น 3 กลุมธุรกิจ 
ดํารงตําแหนงก
รรมการที่บริษัท
กรรมการและจ
ตน  

ใหมีคณะกรรมก
มการชุดยอยตาง

ารกาํกบัดูแลกิจก

บบการควบคุม
นโยบาย  คณะ

 เปนผูรับผิดชอ

มการตรวจสอ
รายงานประจํา 

ด เสียทุกกลุม
รงใส และทันเ

คณะกรรมการ
พึ งปฏิ บั ติ สํ าห
องบริษัทฯ มีค
ใชนโยบายบัญชี

มที่คณะกรรมก

การบริหารงานข

กําหนดคาตอ
ดคาตอบแทนเส

ารทั้งคณะ 

งอยางตอเน่ือง 

กับกรรมการผูจั

ารและผูบริหาร

ธุรกิจทางการเงิ
กฎาคม 2552 โด
ที่เปนผูบริหาร ห
 นอกจากน้ี ยัง
กรรมการบริษัท
ทอื่นของกรรม
จํานวนบริษัทที

การชุดยอยเพื่อ
ง ๆ ดังตอไปน้ี 

การ หนา 9-13 

มดานการดําเนิ
ะกรรมการบริ
อบในการตรว

บใหความเห็น
ป 

อย าง เปนธรร
วลา 

รตอรายงานท
หรั บกรรมก า
ความถูกตอง ค
ชีที่เหมาะสม แ

การบริษัทฯ เห็น

ของกรรมการผู

บแทน และเง่ื
สนอ 

จัดการใหญ เพ่ือ

ร 

น จึงอยูในบังคั
ดยกรรมการ ผู
หรือกรรมการผ
งไดกําหนดไวใ
ทจดทะเบียนอื่
มการผูจัดการใ
ที่สามารถดํารงต

อชวยศึกษากล่ัน
 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

นินงาน ดานรา
ษัทฯ จัดใหมีบ
จสอบระบบก

ถึงความเพียงพ

รม  รับผิดชอ

างการเงิน แล
ารบริ ษั ท จดท
ครบถวน และเ
ละถือปฏิบัติอย

นสมควร 

จัดการใหญ 

อนไขการจาง

อเปนการแบงแ

คับของประกาศ
จัดการ และผูมี
ผูมีอํานาจลงนา
ในนโยบายการ
อื่นเกิน 5 บริษัท
หญและผูบริห
ตําแหนงได เชน

นกรองงานตาม

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ายงานทางการ
บุคคลหรือหน
การควบคุมดังก

พอของระบบก

บรายงานทา

ละแสดงไวคูกั
ท ะ เบี ยน  เ พ่ื
เช่ือถือได ทั้งนี
ยางสม่ําเสมอ 

งกรรมการผูจัด

แยกหนาที่ในก

ศ ธปท. ที่ สนส
มีอํานาจในการจั
ามอยางใดอยาง
กํากับดูแลกิจก
ท พรอมทั้งนโ
หารระดับสูงขอ
น ตองผานความ

ความจําเปน โด

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

รเงิน และ 
วยงานที่มี 
กลาว และ

ารควบคุม

งการเ งิน  

ับรายงาน  
อให เ กิ ด 
น้ี บริษัทฯ 

ดการใหญ 

ารกําหนด

ส. 13/2552 
จัดการของ
งหน่ึงหรือ
การที่ดีของ
โยบายและ 
องบริษัทฯ 
มเห็นชอบ

ดยกําหนด



มีรายนา

กรรมก
คณะกร
ตามระ
และเปน

คณะกรรมกา

คณะกรรมกา
ามดังตอไปน้ี 

1. นายศุภเด

2. นางสาวส

3. นายสมเจ

4. นายทวีศกั

 นายภาณุ

หนาที่และคว

1. บริหารจั
ภายใตกฎ

2. บริหารจัด

3. บริหารส

4. พิจารณาอ
ไว 

5. พิจารณา
กลุมธนช

6. บริหารจัด
เปนตน 

7. บริหารจัด
งานธุรกา

8. มอบหมา

9. กลั่นกรอ

คณะกรรมกา

คณะกรรมกา
ารอิสระ มีควา
รมการบริษัทฯ
เบียบของทาง
นประโยชนแกท

1. นางศิริเพ็

2. นายสมเกี

ารบริหาร 

ารบริษัทฯ ไดอ

ดช 

สุวรรณภา 

จตน 

กด์ิ 

พันธุ 

วามรับผิดชอบข

ัดการใหเปนไป
ฎหมาย กฎเกณ

ดการความเสี่ยง

ภาพคลองและอ

อนุมัติการลงทุ

กลั่นกรองนโย
ชาต เพ่ือเสนอต

ดการเก่ียวกับธุ

ดการการดําเนิน
าร เปนตน 

ายหนาที่หรือมอ

งงานกอนนําเส

ารตรวจสอบ 

ารบริษัทฯ ไดแ
ามรู ความเขาใ
ฯ ในการกํากับดู
งการ และระเ
ทุกฝายที่เก่ียวขอ

พ็ญ 

กียรติ 

สวนที่ 2 กา

อนุมัติจัดต้ังคณ

พูนพิพัฒน 

สุวรรณประ

หมูศิริเลิศ 

ศักด์ิศิริลาภ

ตวงทอง 

ของคณะกรรมก

ปตามนโยบาย 
ฑ และประกาศ

ง 

อัตราดอกเบี้ย 

นในตราสารทา

บายการบริหาร
อคณะกรรมกา

รกรรมของบริ

นงานภายในอง

อบอํานาจชวงเกี

สนอคณะกรรม

แตงต้ังคณะกรร
ใจ และมีประส
ดูแลการบริหาร
บียบบริษัทฯ 
อง รวมถึงผูถือห

สีตสุวรรณ 

ศุขเทวา 

ารกาํกบัดูแลกิจก

ณะกรรมการบริ

 ปร

ะทีป รอ

กร

ภ กร

เลข

การบริหาร 

 เปาหมาย งบป
ศของหนวยงาน

างการเงินตาง ๆ

รความตอเน่ือง
ารบริษัทฯ พิจาร

ิษัทฯ เชน การฝ

งคกร เชน การจ

ก่ียวกับการบรหิ

การบริษัทฯ 

รมการตรวจสอ
สบการณดานบั
รงานใหมีมาตร
เพ่ือใหมีการค
หุน โดย ณ ปจ

 ปร

กร

การ หนา 9-14 

ริหาร โดย ณ ป

ระธานกรรมการ

องประธานกรรม

รรมการบริหาร 

รรมการบริหาร 

ขานุการคณะกร

ประมาณ และแ
นราชการที่เก่ียว

ๆ ของบริษัทฯ 

งทางธุรกิจ (Bus
รณาอนุมัติ 

ฝากเงิน การขอ

จัดโครงสรางอ

หารจัดการที่อยู

อบ ประกอบดว
บัญชี และ/หรือ
รฐานที่ถูกตองแ
ควบคุมภายใน
จุบันมีรายนาม

ระธานกรรมการ

รรมการตรวจสอ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

จจุบันมีกรรมก

รบริหาร 

มการบริหาร 

 

 

รรมการบริหาร

ผนงานท่ีคณะก
ของ 

 ภายใตระดับเพ

siness Continu

อสินเช่ือ การลง

งคกร การบริห

ภายใตอํานาจข

วย กรรมการจํา
อ การเงิน เพ่ือเ
และมีความโปร
นที่ ดี มีระบบก
ดังตอไปน้ี  

รตรวจสอบ 

อบ 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

การบริหาร จําน

ร 

กรรมการบริษั

พดานความเส่ียง

uity Managem

งทุน ทรัพยสินร

หารงานบุคคล ก

ของคณะกรรมก

านวน 3 คน ท
เปนเครื่องมือส
รงใส ตลอดจน
การรายงานที่

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

นวน 4 คน 

ทฯ อนุมัติ

งที่กําหนด

ment) ของ

รอการขาย 

การจัดการ

การบริหาร 

ทุกคนเปน
สําคัญของ
ใหเปนไป
นาเช่ือถือ  



3. นายธีรพจ

 นางวิจิตร

หนาที่และคว

1. รายงานท
- สอบ

ความ
- สอบ

ความ

2. การควบค
- สอบ

และม
ควบค

- สอบ
เสนอ

- สอบ
บริษัท

3. การตรวจ
- สอบ

ที่จําเป
- สอบ

การดํ
- สอบ
- พิจาร

4. กํากับดูแ
- กํากับ

กลุมธ
สายง
บริษัท
รับทร

กรณี
และเรื่อง
ใหทราบ

5. การกํากับ
- สอบ

จรรย

จน  

รา 

วามรับผิดชอบข

ทางการเงิน 
ทานรายงานท
มเหมาะสมของน
ทานความสม
มซับซอนหรือผิ

คุมภายในและก
ทานใหบริษัทฯ
มาตรการตอต
คุมภายในและก
ทานเพ่ือใหมั่น
อน้ัน ฝายบริหาร
ทานความเพียง
ทฯ  

จสอบภายใน 
ทานและอนุมัติ
ปนในการปฏิบั
ทานรายงานผ

ดําเนินการตามข
ทานใหหนวยง
รณาความเปนอิ

ลการปฏิบัติงาน
บดูแลการปฏิบ
ธนชาต โดยคณ
งานตรวจสอบ 
ทยอย และบริษ
ราบ 

ที่มีประเด็นที่มี
งที่มีผลกระทบ
อยางละเอียด 

บการปฏิบัติตาม
ทานกระบวนก
ยาบรรณ แนวน

สวนที่ 2 กา

วัชราภัย 

ธรรมโพธทิ

ของคณะกรรมก

างการเงิน และ
นโยบายบัญชีที
เหตุสมผลของ
ผิดปกติ และราย

การบริหารความ
ฯ มีการควบคุม
ตานการคอรรัป
การบริหารความ
นใจวาขอเสนอแ
รไดนําไปปรับป
งพอของการกํา

ติกฎบัตรการต
บัติงาน 
ผลการตรวจส
ขอเสนอแนะดัง
านตรวจสอบภ
สระของหนวย

นของบริษัทยอ
บัติงานของบริ
ณะกรรมการตร
ธนาคารธนชาต
ษัทลูกของบริษั

มีนัยสําคัญไดแ
บตองบการเงิน

มกฎเกณฑ 
การในการติดต
โยบายหลัก แล

ารกาํกบัดูแลกิจก

กร

ทอง เลข

การตรวจสอบ 

ะเปดเผยขอมูล
ที่สําคัญ 
งรายการในรา
ยการท่ีตองใชวิจ

มเสี่ยง 
มภายใน รวมถึ
ปช่ันที่ เพียงพ
มเสี่ยงทั่วทั้งบริ
แนะเกี่ยวกับกา
ปรุงแกไขแลว 
ากับดูแลนโยบา

รวจสอบภายใ

สอบ และขอเส
งกลาว 
ภายในปฏิบัติตา
ยงานตรวจสอบ

ยและบริษัทลูก
ริษัทยอย และบ
รวจสอบของบ
ต สรุปผลภาพร
ษัทยอย ใหคณ

แก เรื่องที่ปฏิบั
นหรือสถานะห

ตามการปฏิบัติง
ละระเบียบที่เก่ีย

การ หนา 9-15 

รรมการตรวจสอ

ขานุการคณะกร

 

ลในรายงานทา

ยงานทางการเ
จารณญาณในก

ึงการควบคุมภ
อ รวมถึงแนว
รษิัทฯ 
ารควบคุมภายใ
 
าย และหนาที่ที

น แผนงานปร

สนอแนะของผู

มมาตรฐานการ
ภายใน 

กของบริษัทยอย
บริษัทลูกของบ
บริษัทยอย และ
รวมการปฏิบัติ
ะกรรมการตรว

บัติไมถูกตองต
หรือภาพลักษณ

งานของบริษัทฯ
ยวของ 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

อบ 

รรมการตรวจส

างการเงินของบ

เงินที่มีสาระสํ
การตัดสิน 

ายในของระบ
วทางการสื่อส

นที่ผูตรวจสอบ

ที่เก่ียวของกับก

ะจําป ตลอดจน

ผูตรวจสอบภา

รตรวจสอบภาย

ย 
บริษัทยอยใหเป
ะบริษัทลูกของ
งานของสายงา
วจสอบของบริ

ามกฎหมาย ก
ณของบริษัทฯ อ

ฯ เพ่ือใหเปนไป

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

สอบ 

บริษัทฯ รวมถึ

สาคัญ รวมถึงร

บเทคโนโลยีส
สารความสําคัญ

บภายใน และผู

การบริหารความ

นบุคลากรและ

ายใน รวมทั้งติ

ยใน 

ปนไปตามนโ
บริษัทยอยมอบ
านตรวจสอบที่ต
ริษัทฯ ในฐานะ

ารทุจริต การค
อยางรายแรง ใ

ปตามกฎหมาย

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ถึงประเมิน 

ายการท่ีมี 

สารสนเทศ 
ญของการ 

สอบบัญชี

มเสี่ยงของ 

ทรัพยากร 

ติดตามผล 

ยบายของ 
บหมายให 
ตรวจสอบ
ะบริษัทแม

คอรรัปช่ัน  
ใหรายงาน 

ย กฎเกณฑ 



- พิจาร
- สอบ

ของท

6. ผูสอบบญั
- พิจาร

ใหขอ
บริษัท

- จัดให

7. รายการที่
- พิจาร

และ
เปนป

8. รายงานข
จัดทําราย

ลงนามโดยป
8.1 ความ

ถึงคว
8.2 ความ
8.3 เหตุผ
8.4 ความ
8.5 ความ
8.6 ความ

การป
8.7 รายง

ที่ไดรั

9. ความรับผิ
- รายง

เห็นส
อยาง
1) ร
2) ก
3) ก
หากค

คณะกรร
- พิจาร

และห

รณาขอกฎหมาย
ทานขอตรวจพ
ทางการ รวมทัง้

ญชี 
รณาคุณสมบัติ
อเสนอแนะใน
ทฯ 
หมีการประชุมร

ที่เก่ียวโยงกันหรื
รณารายการท่ีเก่ี
ขอกําหนดขอ
ประโยชนสูงสุด

ของคณะกรรมก
ยงานการปฏิบัติ
ประธานกรรมกา
มเห็นเก่ียวกับ
วามถูกตองครบ
มเห็นเก่ียวกับคว
ผลที่เช่ือวาผูสอบ
มเห็นเก่ียวกับกา
มเห็นเก่ียวกับรา
มเห็นเก่ียวกับค
ปฏิบัติหนาที่ 
านอื่นใดที่เห็น
รบัมอบหมายจา

ผิดชอบอื่น 
านตอคณะกรร
สมควร  ในกร
มีนัยสําคัญตอฐ
ายการท่ีเกิดคว
การทุจริต การค
การฝาฝนกฎหม
คณะกรรมการ
มการตรวจสอบ
รณาทบทวนคว
หากมีการเปล่ียน

สวนที่ 2 กา

ย ระเบียบตาง ๆ
พบของหนวยง
ติดตามผลการด

ติ ความเปนอิส
การแตงต้ังผูส

รวมกับผูสอบบั

รอืรายการท่ีอาจ
ก่ียวโยงกัน หรอื
องทางการ  ทั้ง
ดตอบริษัทฯ 

การตรวจสอบ 
ติงานของคณะ
ารตรวจสอบ ป
กระบวนการจ

บถวนเปนที่เช่ือถื
วามเพียงพอขอ
บบัญชีของบรษิ
ารปฏิบัติตามกฎ
ายการที่เก่ียวโย
วามรวมมือจาก

นวาผูถือหุนและ
ากคณะกรรมกา

รมการบริษัทฯ 
รณีที่ตรวจพบ
ฐานะการเงินแล
ามขัดแยงทางผ
อรรัปช่ัน หรือมี
มายวาดวยธุรกิจ
รบริษัทฯ หรือ
บจะตองเปดเผย
วามเหมาะสมข
นแปลงใหนําเส

ารกาํกบัดูแลกิจก

ๆ ที่มีการเปล่ียน
งานกํากับดูแลก
ดําเนินการตาม

สระ ผลการปฏิ
อบบัญชี และก

ัญชี โดยไมมีฝา

จมีความขัดแยง
อรายการที่อาจมี
งน้ี  เ พ่ือใหมั่น

ะกรรมการตรว
ประกอบดวยเน้ือ
จัดทํา และกา
ถือได 
งระบบการควบ
ษัทฯ เหมาะสม
ฎระเบียบและข
ยงกัน หรือรายก
กผูบริหาร และ

ะผูลงทุนทั่วไป
ารบริษัทฯ 

 เพ่ือดําเนินการ
หรือมีขอสงสั
ละผลการดําเนิน
ผลประโยชน 
มสีิ่งผิดปกติหรื
จสถาบันการเงิน
ผูบริหารไมดํา
ยการกระทําดัง
ของกฎบัตรคณะ
สนอคณะกรรม

การ หนา 9-16 

นแปลง และมีผ
การปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะดั

ฏิบัติงาน และค
การกําหนดคาต

ายจัดการเขารว

งทางผลประโยช
มคีวามขัดแยงท
นใจวารายกา

จสอบ โดยเปด
อหา ดังตอไปน้ี
รเปดเผยขอมู

บคุมภายในของ
ที่จะไดรับแตงต
ขอบังคับของทา
การที่อาจมีความ
ะเจาหนาที่ของ

ปควรทราบ ภาย

รปรับปรุงแกไข
สัยวามีรายการ
นงานของบริษทั

รอืมีความบกพร
น ขอกําหนดขอ
าเนินการใหมีก
กลาวไวในราย
ะกรรมการตรว
การบริษัทฯ เห็

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ผลกระทบตอกา
กฎขอบังคับ แ
งกลาว 

คาตอบแทนขอ
ตอบแทนผูสอบ

มประชุมดวยอ

ชน 
ทางผลประโยชน
รดังกลาวมีคว

ดเผยไวในรายง
น้ี 
ลในรายงานท

งบริษัทฯ 
ต้ังตอไปอีกวาร
างการ 
มขัดแยงทางผล
บริษัทฯ ตลอด

ยใตขอบเขตหน

ขภายในเวลาที่ค
รหรือการกระ
ทฯ ดังน้ี 

รองที่สําคัญในร
องทางการ หรือ
การปรับปรุงแ
งานประจําป แ
วจสอบเปนประ
นชอบ 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ารดําเนินงานขอ
และหนวยงานก

องผูสอบบัญชี
บบัญชีตอคณะ

อยางนอยปละ 1

นใหเปนไปตา
วามสมเหตุส

งานประจําปขอ

ทางการเงินขอ

ระหน่ึง 

ลประโยชน 
ดจนอุปสรรคที่

นาที่และความรั

คณะกรรมการต
ะทําซึ่งอาจมีผ

ระบบการควบค
อกฎหมายอื่นที่เ
แกไขภายในเวล
และรายงานตอ ธ
ะจําอยางนอยป

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

องบริษัทฯ 
กํากับดูแล 

 พรอมทั้ง 
ะกรรมการ

1 ครั้ง 

มกฎหมาย
สมผลและ 

องบริษัทฯ 

องบริษัทฯ 

ทีเกิดขึ้นใน

รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ
ผลกระทบ 

คุมภายใน 
เก่ียวของ 
ลาอันควร 
ธปท. 
ปละ 1 ครั้ง 



2545 แล
มีกรรมก

- ประเ
- ปฏิบั

ตรวจ

คณะกรรมกา

คณะกรรมก
ละไดรวม 2 คณ
การ 3 คน ประก

1. นายธีรพจ

2. นางศิริเพ็

3. นายวิชิต 

นายภาณุ

หมายเหตุ นายวิ

หนาที่ความรั

1. พิจารณา
ที่เหมาะส
กิจการข
ผูถือหุนพิ

2. สรรหาจา
2.1 สรรห

กับตํา
2.1.1

2.1.2

2.2 สรรห
ที่มีป

3. สรรหาแล
3.1 ตองไ
3.2 มีควา

บริษัท
3.3 ไมมผี
3.4 มีคุณ
3.5 สามา

มินผลการปฏิบั
บัติการอื่นใดต
จสอบ 

ารสรรหาและกํ

ารบริษัทฯ ไดอ
ณะเปน “คณะกร
กอบดวยกรรมก

จน ว

พ็ญ สี

 ญ

พันธุ ต

วิชิต ญาณอมร ได

รบัผิดชอบดานน

าความเหมาะส
สมตลอดจนบุ
องบริษัทฯ เพ่ื
พิจารณาแตงต้ัง

ากบุคลากร ดังต
หาจากบุคลากร
าแหนงโดย 
 เล่ือนตําแหน
ตําแหนงงาน

 โยกยายบุคล
และปรับตัว
อยางมีประสิ

หาจากบุคลากร
ระสบการณตร

ละคัดเลือกบุคค
ไมมีลักษณะตอ
ามรู ความสามา
ทฯ ในตําแหนง
ผลประโยชนทบั
ธรรม จริยธรรม
ารถอุทิศเวลาใน

สวนที่ 2 กา

บัติงานของตนเอ
ามที่คณะกรร

าหนดคาตอบแ

อนุมัติจัดต้ังคณ
รรมการสรรหา
การอิสระ 2 คน

วัชราภัย 

สีตสุวรรณ 

ญาณอมร 

ตวงทอง 

ดรับการแตงต้ังจาก

นโยบายและหล

สมของโครงส
คลากรท่ีตองก
อนําเสนอตอค
แลวแตกรณี 

ตอไปน้ี 
รภายในของบริ

นงบุคลากรภาย
นน้ัน 
ลากรภายในกลุ
วไดอยางรวดเร็
สิทธิภาพ 
รภายนอก โดยเ
ง เหมาะสมกับ

คลที่มีคุณสมบัติ
งหามตามกฎห
ารถที่เหมาะสม
งน้ัน ๆ 
บซอน หรือมีค
ม ความซื่อสัตย
นการปฏิบัติหน

ารกาํกบัดูแลกิจก

องทั้งคณะ และ
มการบริษัทฯ

แทน 

ณะกรรมการส
าและกําหนดคา
น และกรรมการ

ประธานกรร

กรรมการสร

กรรมการสร

เลขานุการคณ

กคณะกรรมการบ

ลักเกณฑในการ

สรางและองคป
การสรรหา โดย
คณะกรรมการ

ษัทฯ โดยคัดเลื

ยในท่ีมีความรู

ลุมธุรกิจทางกา
ร็ว เพ่ือสรางบุค

เนนบุคลากรจา
บตําแหนงงาน 

ติเหมาะสม โดย
หมาย และเกณฑ
ม และมีประสบ

ความขัดแยงทาง
ยสุจริต 
าที่ไดอยางเหม

การ หนา 9-17 

ะนําเสนอตอคณ
 มอบหมาย ด

รรหา และคณะ
าตอบแทน” เมื่อ
รที่ไมเปนผูบรหิ

รมการสรรหาแ

รรหาและกําหน

รรหาและกําหน

ณะกรรมการสร

บริษัทฯ โดยมีผลต้ั

รสรรหากรรมก

ประกอบโดยร
ยสรรหาบุคคล
รบริษัทฯ พิจาร

ลือกผูที่มีความรู

 ความสามารถ

ารเงินธนชาตที่
คลากรที่มีควา

ากภาคสถาบันก

ยพิจารณาจาก 
ฑที่ทางการกําห
บการณตรงกับค

งผลประโยชนกั

มาะสม 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ณะกรรมการบริ
ดวยความเห็นช

ะกรรมการกําห
อวันที่ 28 เมษา
หาร 1 คน ดังน้ี 

ละกําหนดคาตอ

ดคาตอบแทน  

ดคาตอบแทน  

รรหาและกําหน

ต้ังแตวันที่ 25 กุมภ

การและผูมีอําน

วมของบริษัท
ที่มีความรู ควา
รณาแตงต้ัง หรื

รู ความสามารถ

ถ และมีประสบ

มีศักยภาพสูง ส
มสามารถหลา

การเงิน หรือที่เ

นดไวอยางเครง
ความตองการ พั

กับบริษัทฯ 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

รษิัทฯ เพ่ือทราบ
ชอบจากคณะ

หนดคาตอบแท
ายน 2557 โดย ณ
 

อบแทน  

  

  

นดคาตอบแทน

ภาพันธ 2558 

นาจในการจัดกา

ทฯ เพ่ือใหไดโ
ามสามารถเหม
รือนําเสนอตอ

ถ และมีทักษะที

บการณตรง เหม

สามารถเรียนรู
ากหลายใหปฏิ

เก่ียวกับธุรกิจท

งครัด 
พันธกิจและวิสั

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

บทุกป 
กรรมการ

ทนต้ังแตป 
ณ ปจจุบัน 

 

าร 

โครงสราง 
มาะสมกับ
อที่ประชุม 

ที่เหมาะสม

มาะสมกับ

รูสิ่งใหม ๆ 
บัติงานได 

ทางการเงิน 

ยทัศนของ



ไดพิจาร
เพ่ือใหค

ใหคณะ
เขาดํารง

 

4. ดําเนินก
บุคคลดัง

5. พิจารณา
ครบถวน
กรรมการ

6. จัดใหมีก

ทั้งน้ี ในป 2
รณากําหนดองค
คณะกรรมการบ

นอกจากนี้ เ
ะกรรมการสร
งตําแหนงกรรม

หนาที่ความรั
จัดการ 

1. คาตอบแ
และจูงใจ

2. กระบวน
บรรษัทภิ

3. กําหนดห
3.1 เปรีย
3.2 เหมา

และอ
ผลงา

3.3 การจ
3.4 ตองอ

ตามห

4. แนวทาง
เก่ียวของ
ประเมินผ

ารทาบทามบุ
กลาวมีความยิน

ความเปนอิสร
น หรือคนใดข
รอิสระใหมหรอื

ารพิจารณาประ

557 คณะกรร
คประกอบควา
บริษัทฯ มีความ

พ่ือใหเปนไปต
รหาและกําห

มการบริษัทฯ ตา

รับผิดชอบดาน

ทนตองสอดคล
จกรรมการและผ

นการในการพิ
ภิบาล และสามา

หลักเกณฑการจ
บเทียบกับบริษั
าะสมกับผลปร
อยูในระดับที่
านประจําป 
ายผลตอบแทน
อยูในกรอบแล
หลักของบรรษทั

งการประเมินผ
ง รวมถึงใหคว
ผลดวย 

สวนที่ 2 กา

คคลที่มีคุณสม
นดีจะมารับตําแ

ระของกรรมกา
าดคุณสมบัติใ
อไม หากมีกรร

ะเมินการทํางาน

มการบริษัทฯ 
มรู ความสามา
รู ความสามารถ

ตามหลักการกํ
นดคาตอบแท
ามหลักเกณฑที่

นนโยบายและห

ลองกับขอบเขต
ผูมีอํานาจในกา

พิจารณาและจ
ารถตรวจสอบไ

จายคาตอบแทน
ษัทในอุตสาหกร
ระกอบการของ
เพียงพอที่จะ

นอยูในระดับที่เป
ะหลักเกณฑข
ทภิบาล เปนธร

ผลงานของบุคค
วามสําคัญกับก

 

ารกาํกบัดูแลกิจก

มบัติสอดคลอ
แหนงกรรมการ

ารอิสระแตละค
ในการเปนกร
มการอิสระไมค

นของกรรมการ

 โดยการเสนอ
ารถดานตาง ๆ ท
ถเหมาะสมในก

กํากับดูแลกิจก
ทนจัดใหผูถือห
ที่คณะกรรมการ

หลักเกณฑในก

ต หนาที่ ความร
ารจัดการ รวมทั

จายคาตอบแท
ได 

น ควรนําปจจัยต
รรมเดียวกัน หรื
งบริษัทฯ และ
ดึงดูด  รักษา  

ปนธรรมตอผูถื
อบังคับของห
รมแกทุกฝายที่

คลดังกลาว ตอ
การเพ่ิมมูลคาข

การ หนา 9-18 

องกับเกณฑคุณ
บริษัทฯ หากได

คน เพ่ือพิจารณ
รมการอิสระ 
ครบตามนโยบา

และผูมีอํานาจใ

อของคณะกรร
ที่คณะกรรมกา
การกํากับดูแลธุ

ารที่ดี ในการป
หุนสามารถเส
รสรรหาและกําห

ารกําหนดคาต

รับผิดชอบ และ
ทั้งสอดคลองกับ

ทน  ตองมีขั้นต

ตอไปน้ี มาพิจาร
รอืใกลเคียง 
ขอบเขต หนา
และจูงใจ  ตล

ถือหุน 
นวยงานทางก
เก่ียวของ 

องคํานึงถึงหน
ของสวนผูถือห

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ณสมบัติที่ กําห
ดรับการแตงต้ัง

ณาวากรรมการ
รวมทั้งพิจารณ
ายของคณะกรร

ในการจัดการเป

มการสรรหาแ
รบริษัทฯ ควรมี
รกิจ 

ประชุมสามัญผู
สนอรายช่ือบุค
หนดคาตอบแท

อบแทนกรรมก

ะอยูในระดับที่
บผลการปฏิบัติง

ตอนที่โปรงใส

รณาประกอบโด

ที่ ความรับผิด
อดจนสอดคล

ารที่กํากับดูแล

นาที่ความรับผิด
หุนในระยะยาว

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

หนดไว เพ่ือให
งจากผูถือหุน 

รอิสระคนใดมี
ณาวาจําเปนตอ
รมการบริษัทฯ 

ปนประจําทุกป 

และกําหนดคา
มี (Board Skil

ผูถือหุนประจํา
คคลเพ่ือรับกา
ทนกําหนด 

การและผูมีอําน

เพียงพอที่จะดึง
งาน 

ส  ปฏิบั ติตาม

ดย 

ชอบ ที่ไดรับม
ลองกับผลการ

ล มีความโปรง

ดชอบ และคว
ว ประกอบกา

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

หมั่นใจวา 

คุณสมบัติ
องสรรหา
 

 

ตอบแทน 
ll Matrix) 

าปทุกครั้ง 
รคัดเลือก 

นาจในการ

งดูด รักษา 

หลักของ 

มอบหมาย 
รประเมิน 

ใส ปฏิบัติ 

วามเสี่ยงที่
รพิจารณา



อีกฐานะ
จะตองพิ

โดย ณ 
กรรมกา

คณะกรรมกา

ดวยที่ผานมา
ะหน่ึง ซึ่งมีหน
พิจารณาถึงความ

ปจจุบัน คณะ
 ปจจุบันมีกรร
ารที่ไมเปนผูบริ

1. นายศุภเด

2. นางสาวส

3. นายสมเกี

4. นายวิชิต 

5. นายสมเจ

6. นายทวีศกั

7. นายกําธร

หมายเหตุ นายวิ

หนาที่และคว

1. เสนอนโ
กลุมธนช
ใหแนใจว

2. วางกลยุท
สามารถป

3. ทบทวนค
ระบบแล

4. กําหนดม
ที่จะเกิดขึ

5. ประเมิน
เพ่ือนํามา

6. ควบคุม ติ
ที่ไดกําห

7. รายงานผ
เพ่ือใหสอ

ารบริหารความ

า บริษัทฯ กําห
นาที่ในการควบ
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หนด 

ารบริษัท ผูปฏิ
ฯ เขารวมอบรม
ความรับผิดชอ
บริษัทฯ กรรมก
การเปดอบรมแ
สริมสถาบันกร
รรมการเขาสัม

อบแทน และกร

nsation Comm
ทไทย (IOD) 

มรูดานตาง ๆ 
สิทธิภาพใหแก

บสูง 

บริหารเปนประ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ญเปนกรรมก

ผูที่มีคุณสมบัติ
หนาที่เปนคณะ
 ซึ่งเปนไปตาม
ารบริษัทฯ 

ผูที่มีคุณสมบัติ
การบริษัทฯ เพ่ื
กําหนดไวในก

ฏิบัติงานดานส
มและสัมมนาใน
อบตามแนวทาง
การชุดยอย แล
และสัมมนาให
รรมการบริษัทไ
มมนาหลักสูตรที

รรมการตรวจสอ

mittee (RCC) รุน

 ที่เก่ียวของกับ
กกรรมการและ

จําทุกป ดังน้ี 

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ารบริหาร 

เหมาะสม 
ะกรรมการ
มแนวทาง 

เหมาะสม  
อพิจารณา
ฎบัตรของ

สนับสนุน 
นหลักสูตร
งการกํากับ
ะผูบริหาร 
หกรรมการ
ไทย (IOD) 
ที่เก่ียวของ

อบ  

น 19/2557

ธุรกิจของ 
ะผูบริหาร 



การ

คณะ

บทบาท
ตามแบบ
ซึ่งจัดผล
ผลการป
“ดีมาก”

หลักกา
ตนเอง ซึ

คณ

คณะกร
แบบปร
ทําการป
และประ
“ดีมาก”

การ

แผน

แผนการ
บริษัทฯ

การ

สําหรับก

ประเมินผลการ

ะกรรมการบริษั

จัดใหมีการป
หนาที่ความรับ
บประเมินดังก
ลการประเมินอ
ประเมินการปฏ
” ทุกหมวด 

นอกจากน้ียั
รในการปฏิบัติ
ซึ่งผลการประเมิ

ณะกรรมการชดุ

ในป 2557 จั
รมการสรรหาแ
ระเมินที่ครอบค
ประเมินการปฏ
ะมวลผลเสนอ

” 

ประเมินผลการ

มีการกําหนด

1. การปร
จะเปน
ผลการ

2. การปร
คณะกร

นการสืบทอด

คณะกรรมก
รสืบทอดตําแห
 

รปฐมนิเทศกร

เมื่อมีการเปลี
กรรมการใหม 

รปฏิบัติหนาท่ีข

ษัทฯ 

ประเมินการปฏิ
บผิดชอบของคณ
ลาว สงใหแกส
ออกเปน 5 ระดั
ฏิบัติหนาที่ ป 

งจัดใหมีการป
ติหนาที่ของกร
มนิการปฏิบัติห

ดยอย 

ัดใหมีการประ
และกําหนดคาต
คลุมบทบาทหน
ฏิบัติหนาที่ตาม
คณะกรรมการ

รปฏิบัติหนาท่ีก

ดวิธีการประเมนิ

ะเมินผลการปฏิ
นผูกําหนดวิธีก
ปฏิบัติงาน 

ระเมินผลการป
รรมการสรรหา

ดตําแหนง 

ารสรรหาและก
หนงกรรมการผู

รรมการและผู

ลี่ยนแปลงกรรม
ดังน้ี 

สวนที่ 2 กา

ของคณะกรรมก

บัติหนาที่ในภา
ณะกรรมการบริ
สํานักเลขานุกา
ดับ คือ 1) ดีมาก
2557 ทุกหมวด

ประเมินกรรมก
รมการในทุกด
หนาที่ประจําป 2

ะเมินการปฏิบัติ
ตอบแทน คณะ
นาที่ความรับผิด
มแบบประเมิน
รบริษัทฯ โดยผ

กรรมการผูจัดก

นที่ครอบคลุมแ

ฏิบัติงานของกร
ารและหัวขอใ

ปฏิบัติงานของผ
และกําหนดคา

กําหนดคาตอบ
ผูจัดการใหญ แ

ผูบริหารใหม 

มการหรือผูบริห

ารกาํกบัดูแลกิจก

การบริษัทฯ แล

าพรวมทั้งคณะ
ริษัทฯ ในทุกดา
รองคกรเปนผู
ก 2) ดี 3) พอใ
ดอยูในระดับ “

การบริษัทฯ เป
ดาน และใหกร
2557 กรรมการ

ติหนาที่ของคณ
ะกรรมการบริห
ดชอบของคณะ
นของแตละคณ
ผลการประเมิน

ารใหญและผูบ ิ

ละสอดคลองกั

รรมการผูจัดกา
ในการประเมิน

ผูชวยกรรมการ
ตอบแทนจะเป

บแทน ไดรับมอ
และผูมีอํานาจใ

 

หารใหม สํานั

การ หนา 9-22 

ละคณะกรรมกา

เปนประจําทุกป
าน ใหกรรมการ
รวบรวมและป
ใช 4) ควรปรับ
“ดีมาก” และผ

ปนรายบุคคล โ
รมการแตละค
รทุกคนปฏิบัติห

ณะกรรมการชุ
หาร และคณะก
ะกรรมการชุดย
ณะ สงใหแกเล
นเฉล่ียของคณะ

ริหารระดับสูง 

ับทิศทางการป

ารใหญ คณะกร
น และใหกรรม

รผูจัดการขึ้นไ
นผูประเมินผล

อบหมายจากค
ในการจัดการ เ

กเลขานุการอง

     บริษัท ทุน
แบบแสด

รชุดยอย 

ป โดยจัดใหมีแ
รทุกคนทําการป
ระมวลผลเสน

บปรุง และ 5) ต
ลการประเมิน

โดยจัดใหมีแบ
นทําการประเมิ
หนาที่ครบถวนใ

ดยอย ไดแก ค
รรมการบริหาร
ยอยในทุกดาน 
ขานุการของแ
ะกรรมการชุดย

 

ระกอบธุรกิจขอ

รรมการสรรหา
มการที่ไมเปน

ป (ไมนับรวม
การปฏิบัติงาน 

ณะกรรมการบ
เพ่ือความตอเน่ื

คกรรับผิดชอบ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

แบบประเมินที่ค
ประเมินการปฏิ
นอคณะกรรมกา
ตองปรับปรุง โด
แยกรายหมวด

บบประเมินที่ค
มินการปฏิบัติห
ในทุกดาน 

คณะกรรมการต
รความเสี่ยง โ
โดยใหกรรม
ตละคณะเปนผ
ยอยทุกคณะ อ

องกลุมธนชาต

าและกําหนดคา
นผูบริหารเปน

กรรมการผูจัด
 

บริษัทฯ ในการ
น่ืองในการบริห

บในการจัดเตรีย

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ครอบคลุม
ฏิบัติหนาที่
ารบริษัทฯ 
ดยคาเฉล่ีย 
ด ไดระดับ 

ครอบคลุม
หนาที่ของ

ตรวจสอบ 
ดยจัดใหมี
การทุกคน 
ผูรวบรวม 
ยูในระดับ  

 ดังน้ี 

าตอบแทน 
ผูประเมิน 

การใหญ) 

รจัดเตรียม
หารจัดการ

ยมเอกสาร



การ

บริษัทฯ
สามัญผู
แตงต้ังผู

และมีคณุ

บริษัทฯ
ดังน้ี 

1. ขอมูลบ
การดําเ

2. กําหนด
ประจํา 

3. คูมือคุณ
ตามกฎ
การกํา
บุคคลภ
หนาที่แ

รแตงตั้งผูสอบ

คณะกรรมก
ฯ ในการแตงต้ัง
ผูถือหุนทุกครั้ง 
ผูสอบบัญชีจาก

1. นางสาว

2. นางสาว

3. นางสาว

โดยผูสอบบัญ
ณสมบัติตามเก

ในรอบป 25
และบริษัทยอย

1. คาตอบ

1.1 ค

1.2 ค

2. คาบริก

ป 2557
ระบบการให
ดํารงเงินกอ
ประกันภัยกํา
โดยจายในรอ

 

บริษัทฯ ประก
เนินธุรกิจของบ

ดการประชุมขอ
 และวาระพิเศษ

ณสมบัติการดํา
ฎหมายที่เก่ียวกับ
กับดูแลกิจการ
ภายนอกของกล
และขอพึงระวัง

บบัญชีและพิจ

ารตรวจสอบพิ
งผูสอบบัญชี รว
 โดยในการปร
บริษัท สํานักงา

วรัตนา  จาละ 

วภูริ์พรรณ  เจริ

วรุงนภา  เลิศสุ

ญชีทั้ง 3 ราย ที
ณฑ ธปท. กําห

57 คาตอบแทน
ย โดยมีนางสาว

บแทนการสอบบั

คาตอบแทนการ

คาตอบแทนการ

การอ่ืน (Non - A

7 บริษัทยอยจา
หบริการโอนเงิน
งทุนตามระดับ
าหนด คาตรวจ
อบปบัญชี 2557

สวนที่ 2 กา

อบดวย รายงา
บริษัทฯ 

องคณะกรรมกา
ษประจํางวด 

ารงตําแหนงกร
บการประกอบ
รที่ดี นโยบายก
ลุมธนชาต เปน
ตามกฎหมาย 

จารณาคาตอบ

พิจารณาเสนอแ
วมถึงคาตอบแท
ระชุมสามัญผูถื
าน อีวาย จํากัด 

รญิสุข 

วรรณกุล 

ที่เสนอมีรายช่ือ
หนด ซึ่ง ธปท.ไ

นการสอบบัญ
วรัตนา  จาละ ผู

บัญชี (Audit Fe

รสอบบัญชีของ

รสอบบัญชีของ

Audit Fee) 

ายคาตอบแทน
นทางอิเล็กทรอ
บความเสี่ยงตา
สอบเพ่ือวัตถุป

7 จํานวน 1,525

ารกาํกบัดูแลกิจก

นประจําปของ

ารบริษัทฯ คณ

รรมการและผูบ
ธุรกิจสถาบันก
การบริหารคว
นตน รวมทั้งแน

บแทนของผูส

แตงต้ังผูสอบบั
ทนการสอบบัญ
อหุน  เมื่อวันที
 “สํานักงาน อีว

ผูสอบบัญชีรั

ผูสอบบัญชีรั

ผูสอบบัญชีรั

อปรากฏเปนผูส
ไดใหความเห็นช

ชีของผูสอบบั
ผูสอบบัญชีรับอ

ee) 

บริษัทฯ  จํานว

บริษัทยอยรวม

ของงานบริกา
อนิกส ตามที่ ธ
ามที่สํานักงาน
ประสงคเฉพาะ 
5,000 บาท 

การ หนา 9-23 

งบริษัทฯ ซึ่งจะ

ะกรรมการชุดย

บริหาร ประกอ
การเงิน นโยบา
ามเสี่ยงของกล
นบพระราชบัญ

สอบบัญชี 

ญชี และคาตอ
ญชี เพ่ือเสนอต
ที่ 3 เมษายน 25
วาย” เปนผูสอบ

รบัอนุญาตเลขท

รบัอนุญาตเลขท

รบัอนุญาตเลขท

สอบบัญชีที่ไดรั
ชอบแลว 

ญชี สํานักงาน
อนุญาตเลขทะเ

วนเงิน  900,000

ม 17 บริษัท เปน

รอื่น ซึ่งไดแก 
ปท. กําหนด 
คณะกรรมการ
 และการเปนที่

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ะแสดงวิสัยทัศน

ยอย ตลอดจนว

อบดวย คุณสมบ
ยที่สําคัญของก
ลุมธนชาต นโ
ญัติและประกา

บแทนการสอบ
อผูถือหุนพิจาร

557 ผูถือหุนพิจ
บบัญชีของบริษั

ทะเบียน 3734  

ทะเบียน 4950  

ทะเบียน 3516 

รับความเห็นชอ

 อีวาย ซึ่งเปนส
บียน 3734 เปน

0  บาท  

นจํานวนรวม 17

 การตรวจสอบ
การสอบทานแ
รกํากับและสง
ปรึกษาธุรกิจที่

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

น กลยุทธ และ

วาระการประชุ

บัติและลักษณ
กลุมธนชาต เชน
โยบายการใชบ
าศที่เก่ียวของ 

บบัญชีตอคณะ
รณาอนุมัติในก
จารณาและมีมติ
ัทฯ ดังน้ี 

 และ /หรือ 

 และ/หรือ 

อบจาก สํานักง

สํานักงานสอบ
นผูสอบบัญชีขอ

7,735,000 บาท

บพิเศษและการ
และตรวจสอบร
งเสริมการประ
ที่ไมเก่ียวกับงาน

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ะเปาหมาย 

ม ทั้งวาระ

ะตองหาม 
น นโยบาย
บริการจาก
ตลอดจน

ะกรรมการ
การประชุม
ติอนุมัติให

าน ก.ล.ต. 

บบัญชีของ
องบริษัทฯ 

 

รตรวจสอบ
รายงานการ
ะกอบธุรกิจ
นสอบบัญชี 



9. การ

รายงา

นโยบา
พนักงา

เปนลาย
กับหลัก
หลักกา
รายงาน
จรรยาบ

กรรมกา
กลุมธน
จุดมุงห
คณะกร

สวนรวม
ในกลุมธ
ธรรมาภิ
เพ่ือใหพ
จรรยาบ
สํานักงา
ฟอกเงิน

รกํากบัดูแลกิ

นการปฏิบติั

ยเก่ียวกับการ
าน 
คณะกรรมการ
ยลักษณอักษรแ
กเกณฑการประ
รกํากับดูแลกิจ
นการปฏิบัติตา
บรรณกรรมการ 

บริษัทฯ ไดเปด
าร ผูบริหาร แล
ชาต เพ่ือเปนกา
มายสําคัญในก
รมการในการป

ในป 2557 ที่ผา
1. ปรับปรุงน
2. กําหนดให

บริษัทฯ 
3. จัดหลักสูต

นโยบายฯ แ
4. จัดใหผูบริห

ไมกระทําก
5. จัดทําแบบ

ในการปฏิบ
6. พัฒนา CG 

นอกจากน้ี กลุม
ม (CG & CSR 
ธนชาตอยางสม
ภิบาลที่ดีผานสื่อ
พนักงานมีความ
บรรณตามหลักวิ
านปองกันและป
น (“สํานักงาน ป

กจิการ 

ติตามหลักก

รกํากับดูแลกิจ

รบริษัท ทุนธนช
และถือปฏิบัติมา
ะเมินการกํากับ
จการที่ดีสําหรับ
ามหลักการกํา
 ผูบริหาร พนัก

ดเผยนโยบายก
ละพนักงานไว
ารสื่อสารใหบคุ
การสื่อความไป
ปฏิบัติตามคุณลั

านมา บริษัทฯ ไ
โยบายฯ และคู
บริษัทในกลุมธ

ตรอบรมเรื่องนโ
และคูมือจรรยา
หารและพนักง
การใดที่เปนการ
บประเมินพนัก
บัติตามหลักเกณ
 E-learning แล

มธนชาตสนับส
 Project) ทั้งใน
ม่ําเสมอและตอ
อภายในองคกร
มรู ความเขาใจใ
วิชาชีพ ดวยรูปแ
ปราบปรามการ
ป.ป.ช.”) ในเรื่อ

สวนที่ 2 ก

ารกํากับดูแล

จการท่ีดี จรรย

ชาต จํากัด (มห
าต้ังแตป 2546 
บดูแลกิจการที่ดี
บบริษัทจดทะเ
กับดูแลกิจการ
กงาน เพ่ือเปนกร

ารกํากับดูแลกิ
วในเว็บไซตขอ
คลากรทุกระดบั
ปยังพนักงานก
ักษณะหลักของ

ไดดําเนินการพั
มือจรรยาบรรณ
ธนชาตปรับปรุ

โยบายฯ และคู
าบรรณอยางตอ
านทุกระดับทุก
รแสวงหาผลปร
กงานทุกระดับ
ณฑการกํากับดูแ
ะเผยแพรในระ

สนุนการกํากับดู
เชิงนโยบายแล
เน่ือง โดยมุงหม
หลากหลายชอ
ในนโยบายฯ แล
แบบการนําเสน
รทุจริตแหงชาติ
องสื่อความรูควา

การกาํกบัดูแลกิจ

ลกิจการ 

ยาบรรณทาง

หาชน) (“บริษัท
 โดยมีการทบท
ดีของสมาคมส
เบียนของตลาด
รที่ดี พรอมทั้ง
รอบในการปฏิ

กิจการท่ีดี (“นโ
องบริษัทฯ (ww
บของกลุมธนชา
ลุมธนชาต ผูถื
งกระบวนการก

ัฒนางานการกํา
ณ ใหสอดคลอง
งนโยบายฯ แล

คูมือจรรยาบรร
อเน่ือง 
กคนลงนามยอม
ระโยชนทางธุร
ของทั้งกลุมธน
แลกิจการที่ดี  2
ะบบอินทราเน็ต

ดูแลกิจการที่ดี ร
ละการดําเนินกิจ
มายใหเกิดการเ
องทางภายใตโค
ละจรรยาบรรณ
นอที่เขาถึงงาย ไ
ติ (“สํานักงาน ป
ามเขาใจเก่ียวกั

การ หนา 9-1 

ธุรกิจ และจร

ทฯ”) ไดกําหนด
ทวนนโยบายดัง
งเสริมสถาบัน
ดหลักทรัพยแห
งปรับปรุงจรร
บัติสําหรับบุคล

ยบายฯ”) รวมท
ww.thanachart.
าตสามารถเขาไ
ือหุน ตลอดจน
กํากับดูแลกิจกา

ากับดูแลกิจการ
งกับนโยบายตอ
ละคูมือดังกลาว

ณสําหรับพนัก

มรับปฏิบัติตาม
กิจที่ขัดแยงผล
นชาต เพ่ือทดส
2 ครั้งตอป  
ต เพ่ือใหพนักงา

รวมถึงการเสรมิ
จกรรมในหลาก
เรียนรูหลักการ
ครงการ “ธนชาต
ณ ปฏิบัติงานบน
ไดแก VTR หนั
ป.ป.ช.”) และสาํ
ับการตอตานทุ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

รรยาบรรณกร

ดแนวนโยบาย
งกลาวอยางสมํ่
กรรมการบริษั
หงประเทศไทย
รยาบรรณในก
ลากร 

ทั้งจรรยาบรรณ
co.th) และใ
ไปศึกษารายละเ
นผูมีสวนไดเสี
ารที่ดี 

รที่ดี ดังน้ี 
อตานการคอรรปั
ใหเปนไปในแน

งานใหมทุกระ

นโยบายฯ และ
ประโยชน ตอก
สอบและวัดระ

านสามารถศึกษ

มสรางจิตสํานึก
หลายรูปแบบใ
ปฏิบัติงานในห
ต ทําได ธรรมดี
นพ้ืนฐานของคุณ
นังสั้น โดยการป
านักงานปองกัน
จริตและความรู

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

รรมการ ผูบริ

ยการกํากับดูแล
าเสมอ เพ่ือใหส

ษัทไทย (IOD: C
ย (“ตลท.”) รว
การดําเนินธุรกิ

ณธุรกิจ และจร
ในระบบอินทร
เอียดไดอยางทั่
ยอื่น ถึงความยึ

ัปช่ันของบริษัท
นวทางปฏิบัติเดี

ะดับ และลงนาม

ะคูมือดังกลาว แ
กลุมธนชาต 
ะดับความรู คว

ษาและเรียนรูดว

กรับผิดชอบตอ
ใหกับพนักงาน 
หนวยงานตาง ๆ
ดี..CG ริเริ่ม เติม
ณธรรม จริยธร
ประสานงานกับ
นและปราบปรา
รูเก่ียวกับการฟ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

หาร และ

กิจการที่ดี
สอดคลอง
CGR) และ
มทั้งมีการ
กิจ รวมถึง

รยาบรรณ
ราเน็ตของ 
วถึง โดยมี
ยึดมั่นของ

ทฯ  
ดียวกันกับ

มรับทราบ

และลงนาม 

วามเขาใจ 

วยตนเอง  

สังคม
 
ๆ ตามหลัก
มธรรม” 
รม และ
บ
ามการ
อกเงิน 
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ตามกฎห
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การ เป
(www.th
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นโยบาย
นโยบา
การเสน
จัดประช
เปนองค
ผูถือหุน

ผูถือหุน

วัน เวล
อยางคร

ระบบขา

เว็บไซต
(www.th

กน้ี ไดจัดกิจกร
จติตนเองในการ

ฏิบัติของบริษั

ธิของผูถือหุน

 การดูแลสิท

บริษัทฯ มีนโ
หมาย เชน การ
ออกเสียงในทีป่
ด เผยขอมู ลข
hanachart.co.th

 การประชุม

 คณะกรรมก
ยในการสงเสริ
ยการจัดประชุ
นอช่ือบุคคล คว
ชุม วันและเวลา
คกรอิสระที่ทําก
นของบริษัทฯ แล

ในการประชุ
นใหเปนไปตาม

กอนการประ

บริษัทฯ ไดมี
า สถานที่ประ
บถวน เพียงพอ

าว ตลท. 

ตของบริษัทฯ
hanachart.co.th

รมโครงการปฏิ
รทํางานและกา

ัทฯ ตามหลัก

น 

ทธิพื้นฐานขอ

โยบายปกปอง
รมีสวนแบงกําไ
ประชุมอยางเทา
ข าวสารของบ
h) ที่ผูถือหุนทุก

มผูถือหุน 

การบริษัทฯ ตร
ริมใหผูถือหุนทุ
ชมผูถือหุนในเรื
วามครบถวนเพี
าที่จัดประชุมไว
การประเมินกา
ละใหคะแนนเต็

ชมสามัญผูถือหุ
กฎหมาย ขอบัง

ชุมผูถือหุน 

มีการเผยแพรหน
ะชุม และวาระ
อตอการตัดสินใ

เผ
ปร
กา

h) 
เผ
โด
ปร
กา
มอ
3 มี

สวนที่ 2 ก

ฏบิัติธรรมทั้งกร
รใชชีวิตประจํา

กการกํากับดูแล

งผูถือหุน 

สิทธิของผูถือห
ไรของกิจการใ
าเทียมกันและเป
บริษัทฯ  อย า
กคนสามารถเขา

ะหนักวาผูถือห
ทุกกลุม รวมทั้ง
รื่องสิทธิและค
พียงพอของหนั
วอยางชัดเจนใน
รประชุมสามัญ
ต็ม 100 คะแนน

น ประจําป 255
งคับ และแนวท

นังสือบอกกลา
การประชุม 
ใจของผูถือหุน 

ยแพรมติที่ปร
ระจําป 2557 ที
ารจายเงินปนผล

ยแพรหนังสือบ
ดยมีขอมูลที่สํา
ระกอบการตัดส
ารเขาประชุม ก
อบฉันทะ ซึ่งเป
มนีาคม 2557 ซึ่

การกาํกบัดูแลกิจ

รุงเทพฯ ปริมณ
าวัน 

ลกิจการท่ีดีใน

หุน และการสง
ในรูปของเงินป
ปนอิสระ และก
งครบถวนผ
าถึงขอมูลไดอย

หุนทุกรายมีสิท
งผูถือหุนประเภ
ความเทาเทียม
นังสือบอกกลาว
นนโยบายการกํ
ญผูถือหุนของบ
น เปนเวลา 5 ปต

57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่
ทางการกํากับดูแ

วเชิญประชุมส
โดยมีคําช้ีแ

 โดยเปดเผยลว

ระชุมคณะกรร
ที่แสดงกําหนด
ล โดยเผยแพรเมื

บอกกลาวเชิญป
าคัญ ไดแก วัน
สินใจ คําช้ีแจง
กฎเกณฑในกา
ปดเผยลวงหน
ซึ่งมีขอมูลเหมือ
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ณฑล และภูมิภา

นป 2557 มีดัง

งเสริมใหผูถือห
นผล การซื้อข
การไดรับขอมูล
านระบบของ
ยางเทาเทียมกัน 

ทธิพ้ืนฐานเทา
ภทสถาบันใหเ
กันในการเขาร
วเชิญประชุมแ
ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบีย
ติดตอกัน (ต้ังแ

มือวันที่ 3 เมษาย
แลกิจการที่ดี โด

สามัญผูถือหุนทั้
แจงและเหตุผล
งหนากอนการป

รมการบริษัทฯ
ดการประชุมพร
มื่อวันที่ 24 กุมภ

ประชุมสามัญผู
น เวลา สถาน
งวิธีการมอบฉัน
รประชุม ขั้นต
ากอนวันประช
อนกับขอมูลในเ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ค เพ่ือใหพนักง

งตอไปนี้ 

หุนใชสิทธิ โดย
ายหรือโอนหุน
ลขาวสารของบริ
ง  ตลท .  และ
 

าเทียมกันในกา
เขารวมประชุม
รวมประชุม กา
ละการเปดเผย
รที่ดี โดยสมาค
ยน ไดทําการป
ตป 2553 - 255

ยน 2557 บริษัท
ดยมีการดําเนิน

ทั้งภาษาไทยและ
ลประกอบการ
ประชุมผานหล

 เรื่องการเรียก
รอมระเบียบวาร
ภาพันธ 2557 

ถือหุนและเอก
ที่ประชุม วาร
นทะ การลงทะ
อนการออกเสี
ชุม 30 วัน 
เอกสารท่ีสงทา

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

งานมีแนวทางใ

ยครอบคลุมสิท
น การเขารวมป
ริษัทฯ อยางเพีย
ะ เ ว็บไซตของ

ารเขารวมประ
มผูถือหุน โดยไ
ารลงมติ การเส
ยขอมูล ตลอดจ
คมสงเสริมผูลงท
ระเมินการประ

57) 

ัทฯ ไดดําเนินก
การดังตอไปน้ี 

ะภาษาอังกฤษ 
รพิจารณาในแ
ลายชองทาง ดังนี

กประชุมสามัญ
ระการประชุม 

สารประกอบก
ระในการประช
ะเบียน การแสด
ยงลงมติ รวมท

โดยเผยแพ
างไปรษณียใหกั

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ในการ

ทธิพ้ืนฐาน
ประชุมเพ่ือ 
ยงพอ โดย
งบริษัทฯ 

ชุม และมี
ไดกําหนด
สนอวาระ  
จนสถานท่ี 
ทุนไทยซึ่ง
ะชุมสามัญ 

การประชุม 
้ 

 ซึ่งไดระบุ
ตละวาระ 
น้ี 

ญผูถือหุน
 ซึ่งรวมถึง

การประชุม 
ชุม ขอมูล
ดงเอกสาร
ทั้งหนังสือ
รเมื่อวันที ่
กับผูถือหุน 
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ลงโฆษณ

“www.t

ดําเนินกิ

2556 ถึ
ทั้งชาวไ
ของบรษิ

ที่ผูถือห
เขารวม
ผูถือหุน

สวนได
ในการม

และรถย
สารสน
ไดอยาง
ความสะ

ลงทะเบี
วาระกา

ประธาน

างไปรษณีย 

ณาในหนังสือพิ

บริษัทฯ  มีก
thanachart.co.th

1. เรื่องเพ่ือ
กิจการลวงหนาก

2. เสนอราย
งวันที่ 12 พฤศ
ไทยและชาวต
ษัทฯ และแจงให

บริษัทฯ ไดแ
หุนสามารถกํา
ประชุมไปพรอ
นที่ไมสามารถเข

บริษัทฯ ไดเ
ด เสียของกรรม
มอบฉันทะของ

วันประชุมผูถื

บริษัทฯ ไดจั
ยนต โดยไดจัดส
เทศ และระบบ
งถูกตองแมนยํา
ะดวกรวดเร็ว ร

บริษัทฯ กําห
บียนเขารวมประ
รประชุมหรือเพิ

มีผูถือหุนลงท

กรรมการบริ
นกรรมการสร

นอ

จัด
รา
14

พิมพ ลง
ทั้ง

การเปดโอกาส
h” ดังน้ี 

อพิจารณาบรรจ
กอนวันประชุม

ยช่ือบุคคลเพ่ือเ
ศจิกายน 2556
างชาติ แล
หที่ประชุมผูถอื

แนบหนังสือม
าหนดทิศทางก
อมกับหนังสือบ
ขารวมประชุมไ

สนอช่ือกรรม
มการแตละท
ผูถือหุน 

ถือหุน (วันที่ 3 

จัดประชุม ณ โ
สิ่งอํานวยความ
บบารโคดมาใช
า  พรอมทั้งจัดพ
วมถึงมีการเปด

หนดแนวทางใน
ะชุมไดตลอดเว
พ่ิมวาระการปร

ทะเบียนเขารวม

ริษัทฯ ทุกทานเ
รหา ประธานก

สวนที่ 2 ก

อกจากน้ี ไดเผย

ดสงหนังสือบอ
ยงานประจําป 

4 วัน  

งประกาศหนัง
งภาษาไทยและ

สใหผูถือหุนข

จุเปนวาระเพ่ิม
ม เปนเวลา 3 เดือ

เขารับการพิจาร
6 โดยจัดใหมีทั
ะมีการกําหนด
อหุนทราบ 

มอบฉันทะแบบ
การลงคะแนน
บอกกลาวเชิญป
ดดวยตนเอง ส

การอิสระ 2 ท
าน ไวในหนัง

 เมษายน 2557)

รงแรมที่ต้ังอยูบ
มสะดวกตาง ๆ ท
ในการลงทะเบี
พิมพบัตรลงคะ
ดรับลงทะเบียนล

นการประชุมผู
วลาการประชุม
ะชุม หรือแจกเ

มประชุมดวยตน

เขารวมประชุม
กรรมการกําหน

การกาํกบัดูแลกิจ

ยแพรรายงานปร

อกกลาวเชิญปร
 ในรูปแบบ CD

งสือบอกกลาว
ภาษาอังกฤษติด

ของบริษัทฯ  

มเติม รวมถึ
อน ต้ังแตวันที่ 

รณาคัดเลือกเป
ทั้งภาษาไทยแ
ดหลักเกณฑ ขั้

บ ข ตามแบบ
นเสียงได และ
ประชุมสามัญผู
สามารถมอบฉนั

าน และกรรม
งสือบอกกลา

) 

บนถนนวิทยุ เ
ทั้งสถานที่จัดก
บียนและลงมติ 
ะแนนในแตละ
ลวงหนากอนก

ถือหุนเพ่ือไมใ
 เพ่ือใชสิทธิออ
เอกสารท่ีมีขอมู

นเองและผูถือหุ

ม รวมทั้งประ
นดคาตอบแทน

การ หนา 9-3 

ระจําปลวงหนา

ระชุมสามัญผูถือ
D-ROM ใหแก

วเชิญประชุมส
ดตอกัน 3 วัน ล

สามารถ

ถึงการเสนอคํา
 13 กันยายน 25

ปนกรรมการ เป
ละภาษาอังกฤ
ขั้นตอน และชอ

ที่นายทะเบียน
ะระบุบารโคด
ผูถือหุน และเผย
นทะใหผูอื่นมาป

การผูจัดการให
วเชิญประชุม

ดินทางไดโดย
การประชุม เจาห
 ทําใหเกิดความ
วาระใหแกผูถือ
การประชุม 2 ช่ัว

ใหเกิดการรอน
อกเสียงในวาระ
มลูสําคัญเพ่ิมเติม

หุนมอบฉันทะ ร

ะธานกรรมการ
น และกรรมกา

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ากอนวันประชุม

อหุน เอกสารป
ผูถือหุนทุกราย

สามัญผูถือหุน 
ลวงหนากอนวัน

ถเสนอผานทา

ถามและเรื่องอื
556 ถึงวันที่ 12 

ปนเวลา 2 เดือน
ษเพ่ือรองรับก
องทางการเสน

นบริษัทมหาชน
ดเพ่ือความสะ
ยแพรไวในเว็บ
ประชุมแทนได 

หญ 1 ทาน พร
สามัญผูถือหุน

สะดวกทั้งรถป
หนาที่ตอนรับ มี
มรวดเร็วในการ
อหุน เพ่ือใหกา
วโมง 

สิทธิของผูถือห
ะที่ยังไมไดลงม
มในที่ประชุมอ

รวมทั้งสิ้นจํานว

รบริษัทฯ ประธ
ารผูจัดการใหญ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

มดวย 

ประกอบการปร
ยลวงหนากอนว

 ในหนังสือพิม
นประชุม 7 วัน 

างเว็บไซตขอ

อื่น ๆ ที่เก่ียวข
 ธันวาคม 2556

น ต้ังแตวันที่ 13
การใชสิทธิขอ
นอเรื่องผานทา

นจํากัดประกา
ดวกในการลง

บไซตของบริษัท
 

รอมกับประวัติ
น  เ พ่ือใหเปน

ประจําทาง รถไ
มีการใชระบบเ
รทํางาน และป
ารลงทะเบียนเป

หุน โดยผูถือหุ
มติ บริษัทฯ ไม
อยางกะทันหัน 

วน 2,148 ราย 

ธานกรรมการต
ญ โดยประธาน

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ระชุม และ
วันประชุม 

มพรายวัน 
 

งบริษัทฯ

องกับการ 
6  

3 กันยายน 
องผูถือหุน 
างเว็บไซต 

าศกําหนด 
งทะเบียน 
ทฯ เพ่ือให 

และการมี 
ทางเลือก 

ไฟฟา BTS 
ทคโนโลยี
ระมวลผล
ปนไปดวย

นสามารถ
มีการสลับ
 

ตรวจสอบ 
นที่ประชุม 



ไดเปดโ
คําช้ีแจง

นับคะแ
นับคะแ

เปนราย

ขั้นตอน
ในแตละ
และได
(www.th

2. การ

คณ
เปดโอก
ลวงหน
เขารวมป

2.1 

ของบรษิ

อยางเหม

สูงสุดฝา

โอกาสใหผูถือห
งไวในรายงานก

ประธานในที
แนนอยางชัดเจน
นนเสียงในการ

บริษัทฯ ใชบั
บุคคล 

ในการประชุ

ภายหลังการป

บริษัทฯ ไดจ
นการลงคะแนน
ะวาระ วามีผูถือ
จัดสงรางรายง
hanachart.co.th

รปฏิบัติตอผูถื

ะกรรมการได
กาสใหผูถือหุน
าในเวลาอันสม
ประชุม สามาร

 มาตรการค

บริษัทฯ ไดกํ
ษัทฯ ไปใชเพ่ือ

1. กําหนดใ
มาะสม 

2. กําหนดใ
ายบัญชีหรือฝา

- ราย
ไมบ
ปร

- ราย
ตล

หุนแสดงความ
การประชุม 

ที่ประชุมไดใหเล
น ใหผูถือหุนท
รลงมติแตละวา

บัตรลงคะแนนส

มมีการนําเสนอ

ประชุมผูถือหุน

ดบันทึกรายงา
 และวิธีการแส
อหุนเห็นดวย ไ
งานการประชุ
h) ภายใน 14 วัน

ถือหุนอยางเท

ดจัดกระบวนก
สวนนอย สามา
มควร และจัดก
ถใชสิทธิไดตาม

วบคุมดูแลเรือ่

าหนดมาตรการ
ประโยชนสวน

ใหทุกหนวยงา

ใหกรรมการ ผูบ
ยการเงิน 

ยงานการถือหุ
บรรลุนิติภาวะเ
ะธานกรรมการ

ยงานการซื้อ ข
าดหลักทรัพย (

สวนที่ 2 ก

มคิดเห็นและซัก

ลขานุการบริษัท
ราบในชวงเปด
ระ 

สําหรับทุกวาระ

อขอมูลในรูปแบ

น 

นการประชุม โ
ดงผลคะแนนใ
ไมเห็นดวย หรือ
มสามัญผูถือห
น นับจากวันปร

ทาเทียมกัน 

ารประชุมผูถือ
ารถเสนอชื่อบุค
กระบวนการมอ
มที่กลาวในเรื่อ

องการใชขอมู

รควบคุมดูแลเรื่
นตน โดยสรุปได

านภายในบริษั

บริหารในตําแห

หุน รวมถึงการ
เปนรายไตรมา
ร ประธานกรรม

าย โอน รับโอน
(“สํานักงาน ก.ล

การกาํกบัดูแลกิจ

กถามในการปร

ทแจงกฎเกณฑ
ดการประชุม พ

ะ และในวาระก

บบวีดิทัศนเพ่ือ

โดยมีการบันทึก
ใหที่ประชุมทรา
องดออกเสียงเ
หุน ประจําป 2
ระชุม 

อหุนที่ผูถือหุน
คคลเพ่ือเขาดําร
อบฉันทะเขาร
องการประชุมผูถ

มูลภายใน 

รื่องการใชขอมลู
ดดังน้ี 

ษัทฯ จัดระบบ

หนงผูจัดการ ผู

รดํารงตําแหน
ส ตามหลักเกณ
มการตรวจสอบ

นหุนของบริษั
ล.ต.”) ภายใน 3

การ หนา 9-4 

ระชุมอยางเต็ม

ที่ใชในการประ
พรอมทั้งมีผูถือ

การเลือกต้ังกรร

อใหผูถือหุนไดรั

กจํานวนกรรมก
าบ พรอมบันทึก
ปนจํานวนเทาไ

2557 ตอ ตลท.

นสามารถใชสิ
รงตําแหนงกรร
วมประชุมผูถือ
ถือหุนแลว 

ลภายใน ไมให

บงานการเก็บรั

ผูบริหาร 4 ราย

นงในบริษัทตา
ณฑของคณะกร
บ และเลขานุกา

ัทฯ ตอสํานักง
3 วันทําการ นับ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ที่ พรอมมีกา

ะชุม ช้ีแจงวิธีก
อหุนรายยอยหนึ

รมการไดเปดให

รบัทราบขอมูลที

การบริษัทฯ ที่เ
กขอซักถาม แล
ไร และขอมูลอื่
 และเผยแพรใ

ทธิไดอยางเท
รมการ และ/หรื
อหุน รองรับกร

ผูบริหารและผูเ

ักษาขอมูลภา

แรกตอจากผูจัด

าง ๆ ของตนเ
รรมการกํากับต
รบริษัททราบทุ

านคณะกรรมก
บจากวันซื้อ ขาย

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ารบันทึกขอซัก

การลงคะแนน แ
น่ึงราย เขารวมส

หมีการเลือกต้ัง

ที่ชัดเจน 

เขารวมประชุม
ละช้ีแจงผลการล
อื่นที่สําคัญอยา
ในเว็บไซตขอ

าเทียมกัน รวม
รือ เสนอวาระก
รณีที่ผูถือหุนไ

เก่ียวของนําขอ

ยในใหมีการก

ดการลงมา แล

อง คูสมรส แ
ตลาดทุน และส
ทุกครั้ง 

การกํากับหลักท
ย โอน รับโอนห

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

กถาม และ 

และวิธีการ
สังเกตการ

งกรรมการ

 การช้ีแจง
ลงคะแนน 
งครบถวน 
องบริษัทฯ 

มทั้งมีการ 
การประชุม
มสามารถ 

อมูลภายใน

กํากับดูแล 

ะผูบริหาร

และบุตรที่ 
งสําเนาให

ทรัพยและ 
หุน 



ตอสาธ
ของกลุม

บุคคลต
บริษัทฯ

การพิจา

2.2 

ประกาศ

กรรมกา
มุงแสวง

ธุรกรรม
ในการจั
ในนโย
ในกลุม
ผูที่เก่ียว

3. หามกรร
ารณะ นํามาใ
มธนชาต 

4. มีการปร
อไปน้ี ทําการซื
 เปดเผยงบการ

- กรร
- พนั

ลวง
- ที่ป

5. กรณีพบ
ารณาโทษจากค

 มาตรการดู

บริษัทฯ ไดใ
ศ และระเบียบต

1. มีนโยบา
าร ผูบริหาร แล
งหาประโยชนข

2. มีนโยบา
มระหวางกันภา
จัดการ หรือผูที
ยบายการใชบ ิ
ธนชาต การใช
วของกับบุคคลดั

- กําห

- กําห
ธุรก

- กรร
อนุ

- มีก
ดํา
ทาง
เปน

รมการ  ผูบริห
ชเพ่ือแสวงหา

ะกาศ เรื่อง กําห
ซื้อขายหลักทรั
รเงินและฐานะก

รมการ ผูบริหา
นักงานและลูกจ
งรูสารสนเทศเกี
ปรึกษาที่ลวงรูส

มีการนําขอมู
คณะกรรมการพิ

แลเก่ียวกับคว

ใหความสําคัญ
ตาง ๆ เพ่ือใหบริ

ายการกํากับดูแ
ละพนักงาน 
ของตนเองและก

ยการบริหารคว
ายในกลุมธนช
ที่เก่ียวของกับบ
ริการจากบุคค
ชบริการจากผูถื
ดังกลาว โดยหล

หนดหลักเกณฑ

หนดขั้นตอนก
กรรมตอผูมีอําน

รมการและผูมี
มัติธุรกรรม แล

ารกําหนดกรอ
เนินการตามน
งผลประโยชน
นผูพิจารณาอนุม

สวนที่ 2 ก

าร  พนักงาน  
าประโยชนให

หนดหลักเกณฑ
ัพยของบริษัทฯ
การเงินตอ ตลท

รต้ังแตระดับผูช
างที่บริษัทฯ แล
ก่ียวกับงบการเงิ
ารสนเทศเก่ียวก

ลภายในไปใช
พิจารณาโทษทา

วามขัดแยงทา

ญในเรื่องการป
รษิัทฯ มีการดํา

แลกิจการที่ดีข
มีการกําหนด

กลุมบุคคล 

วามเสี่ยงของกล
าต  และการทํา
บุคคลดังกลาว 
คลภายนอกขอ
ถือหุนรายใหญ
ลักการคือ 

ฑและขอจํากัดใ

การขอความเห็
นาจอนุมัติ เวนแ

อํานาจในการจ
ละไมมีสิทธิออก

อบอํานาจในกา
นโยบายการท
นในการทําธุรก
มัติ และรายงาน

การกาํกบัดูแลกิจ

 ลูกจาง  และที
หตนเองหรือผู

ฑการซื้อขายห
ฯ ในชวงเวลา 1
ท. 2 วัน 

ชวยกรรมการผู
ละบริษัทในกลุ
งินและฐานะกา
กับงบการเงินแ

ชเพ่ือประโยช
งวินัย 

างผลประโยช

องกันความขัด
เนินการที่โปรง

ของบริษัทฯ จร
ดหลักการเพ่ือไ

ลุมธนชาต มีกา
าธุรกรรมของบ
 (2) ผูถือหุนรา
องกลุมธนชาต
ญ กรรมการ ผูมี

ในการทําธุรกรร

นเปนลายลักษ
แตกรณีที่เปนธุ

จัดการ ที่มีผลป
กเสียงในวาระด

ารอนุมัติการทํา
ทําธุรกรรมท่ีก
กรรม ใหนําเสน
นใหบริษัทฯ รับ

การ หนา 9-5 

ที่ปรึกษา  ที่ลว
อื่น โดยกําหน

หลักทรัพยของบ
15 วัน กอนวันส

ผูจัดการขึ้นไปข
ลุมวาจางใหมาป
ารเงินของบริษทั
และฐานะการเงิน

ชนสวนตน ถือ

ชน 

ดแยงทางผลปร
งใสและนาเช่ือถื

รรยาบรรณทา
ไมให กรรมกา

ารกําหนดนโยบ
บริษัทในกลุมธ
ายใหญ หรือกิจ
ต  มีการกําหน
มีอํานาจในการ

รมกับบุคคลดัง

ษณอักษรจากห
ธุรกิจปกติที่มีกา

ประโยชนเก่ียว
ดังกลาว 

าธุรกรรมไวเป
กําหนดไวได
นอขอมูลใหคณ
บทราบ 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

วงรูสารสนเทศ
นดไวในประก

บริษัทฯ โดยกํา
สิ้นแตละไตรม

องบริษัทฯ และ
ปฏิบัติงาน (Out
ทฯ และบริษัทใ
นของบริษัทฯ แ

อเปนการปฏิบ

ระโยชน จึงมีก
ถือ ไดแก 

งธุรกิจของบริ
ร ผูบริหาร พน

บายการทําธุรก
นชาต กับ (1) ก
จการที่มีผลประ
นดเก่ียวกับการ
รจัดการของบริ

กลาว 

หนวยงานกํากับ
ารกําหนดไว 

วของจะตองไม

ปนการเฉพาะ ร
 หรือกรณีที่ เ กิ
ณะกรรมการขอ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ศสําคัญที่ยังไ
กาศและในจรร

าหนดชวงระยะ
มาส จนถึงวันถั

ะบริษัทในกลุม
tsource) เฉพาะ
ในกลุม 
และบริษัทในก

บัติที่ ผิดวินัย ต

การกําหนดเปน

ริษัทฯ จรรยาบ
นักงาน และผูที

กรรมของบริษัท
กรรมการ หรือ
ะโยชนเก่ียวขอ
รใชบริการระ
ริษัทในกลุมธน

บดูแล กอนกา

มเขารวมในกา

รวมถึงกรณีที่ไ
กิดปญหาควา
องบริษัทฯ ที่ทํ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ไมเปดเผย 
รยาบรรณ 

ะเวลาหาม
ัดจากวันที่

ม 
ะฝายงานที่

กลุม 

ตองไดรับ 

นนโยบาย 

บรรณของ
ที่เก่ียวของ 

ทฯ  การทํา
อผูมีอํานาจ
อง รวมถึง 
ะหวางกัน 
นชาต และ 

รนําเสนอ

รพิจารณา

มสามารถ
ามขัดแยง 
ทําธุรกรรม 



หรือบุค
หนวยง
สารสน
ขอบังคั
ที่เก่ียวโ

ในกลุมธ

เก่ียวโย
ผูบริหาร

ผูบริหา
ยังไมบร
ทางผลป
งบการเงิ

และคูคา

3. บท

กลุม
สังคมแล
จรรยาบ
ขอมูลภ
ทางเว็บ
อยูตลอด

- การ
บริ
มีข
และ

- มีก
เพ่ือ
ตอ

3. มีขั้นตอน
คคลที่เก่ียวโยง
านกํากับกฎระ
เทศตามเกณฑ
ับ และมีการร
ยงกัน หรือราย

4. มีการกําห
ธนชาต หรือบุค

5. มีการกํา
งกันมีผลประโ
รที่เก่ียวของเขา

6. กําหนดใ
ร 4 รายแรกต
รรลุนิติภาวะขอ
ประโยชน แล
งิน 

7. กําหนดใ
าหรือคูสัญญาที

8. กําหนดเป

บาทของผูมีส

มธนชาตกําหน
ละสิ่งแวดลอม
บรรณทางธุรกิจ
ายในเพ่ือสื่อส
ไซตของบริษัท
ดเวลา มีการคํา

รพิจารณาหลัก
ษัทมหาชนจํากั
อสงสัยใหหารื
ะขอบังคับมีอํา

ารเปดเผยขอมู
อใหบริษัทฯ ร
บุคคลภายนอก

นเก่ียวกับการทํ
กันเพ่ือเปนฐาน
ะเบียบและขอ
ฑทางการ ตลอด
ายงานตอคณะ
การท่ีอาจมีควา

หนดขั้นตอนก
คคลที่เก่ียวโยงก

หนดในประก
โยชนในการทํ
ารวมประชุมใน

ใหเปดเผยขอมู
อจากผูจัดการ
องบุคคลดังกล
ละเปนฐานราย

หมีการเปดเผยข
ที่เก่ียวของกับพ

ปนความผิดวินั

สวนไดเสีย 

นดแนวทางปฏิบ
 ชุมชนที่บริษัท
จ และจรรยาบร
ารใหกรรมการ
ทฯ (www.than
านึงถึงสิทธิของ

สวนที่ 2 ก

เกณฑการมีผล
กัด กฎหมายวาด
อไปยังหนวยงา
นาจในการกําห

ูลการทําธุรกรร
รับทราบตามร
กโดยใหเปนไปต

ารายการที่เก่ียว
นขอมูลในการ
อบังคับในประ
ดจน (5) การส
ะกรรมการตร
ามขัดแยงทางผ

การทํารายการ
กัน 

กาศคณะกรรม
ารายการ ตองแ

นชวงการพิจารณ

มูลการถือหุน ต
รลงมา และผูบ
าว เปนรายไตร
ยช่ือในการเปด

ขอมูลที่เก่ียวขอ
นักงาน เพ่ือปอ

ยในกรณีการกร

บัติตอผูมีสวนไ
ทฯ ต้ังอยู รวมถึ
รรณของกรรมก
ร ผูบริหาร และ
nachart.co.th) 
งผูมีสวนไดเสีย

การกาํกบัดูแลกิจ

ลประโยชนที่เก่ี
ดวยหลักทรัพยแ
านกํากับกฎระ
หนดหลักเกณฑ

รมตามหลักเกณ
ระยะเวลาที่ กํ
ตามหลักเกณฑ

วโยงกันไวเปน
รตรวจสอบราย
ะเด็นขอกฎหม
สอบทานรายกา
วจสอบ โ
ลประโยชนให

เก่ียวกับ การซื

มการชุดตาง ๆ
แจงการมีสวน
ณารายการน้ัน ๆ

ตลอดจนถึงกา
บริหารสูงสุดฝ
รมาส เพ่ือเปน
ดเผยรายการธุ

องกับความสัมพ
องกันผลประโย

ระทําใด ๆ ที่เป

ไดเสีย ไดแก ผู
ถึงภาครัฐ ไวเปน
การ ผูบริหาร พ
ะพนักงานทุกร
เพ่ือใหผูมีสว

ยเปนสําคัญ ไม

การ หนา 9-6 

ก่ียวของ ใหเปน
และตลาดหลัก
เบียบและขอบัง

ฑการมีผลประโย

ณฑภายในที่กํา
าหนด  รวมถึง

ฑของทางการ ร

นลายลักษณอักษ
ยการ (2) การต
ายและเกณฑป
ารที่เก่ียวโยงกั
ดยคณะกรรม
มีความถูกตองแ

ซื้อ ขาย เชา ให

ๆ วา รายการใ
นไดเสียเก่ียวกับ
ๆ 

ารดํารงตําแหน
ายบัญชีหรือฝ
ขอมูลในการค
รกิจกับกิจการ

พันธระหวางบริ
ยชนที่ทับซอน 

ปนการแสวงหาป

ผูถือหุน/นักลง
นลายลักษณอัก
พนักงาน และเจ
ระดับยึดถือปฏิบ
นไดเสียมั่นใจ
มละเมิดสิทธิใด

     บริษัท ทุน
แบบแสด

นไปตามหลักเก
ทรัพย และกฎห
งคับ และใหหน
ยชนที่เก่ียวของ

าหนด โดยมีกา
งมีการเปดเผย
วมถึงมาตรฐาน

ษร ต้ังแต (1) ก
ตรวจสอบรายก
ปฏิบัติ (3) การ
ันโดยหนวยงา
การตรวจสอบ
และครบถวน 

หเชา ทรัพยสิน

ใดที่กรรมการ 
บเรื่องที่จะพิจา

นงในบริษัทตา
ายการเงิน รวม
วบคุมดูแลราย
รที่เก่ียวของกัน

รษิัทฯ กับพนัก

ประโยชนโดยมิ

ทุน พนักงาน ล
กษรในนโยบาย
จาหนาที่นักลงท
บัติอยางเครงค
วาสิทธิดังกลาว
ด ๆ ของผูมีสวน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

กณฑของกฎหม
หมายอื่นที่เก่ียว
นวยงานกํากับก
งตามความเหมา

ารรายงานขอมู
ยขอมูลการทํา
นการรายงานทา

การรวบรวมราย
การรวมถึงควา
รอนุมัติ (4) ก
านกํากับกฎระ
บมีการสอบทา

นของบริษัทฯ 

 ผูบริหาร หรื
ารณา และหาม

าง ๆ ของกรรม
มถึงคูสมรส แ
ยการท่ีอาจมีคว
นในหมายเหตุ

กงาน รวมถึงคูส

มชิอบ 

ลูกคา คูคา/เจา
ยการกํากับดูแล
ทุนสัมพันธ มีก
ครัด รวมทั้งเปด
วไดรับการเอา
นไดเสีย โดยมีก

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

มายวาดวย
วของ กรณี
กฎระเบียบ
าะสม 

ลธุรกรรม 
าธุรกรรม 
างการเงิน 

ยช่ือกิจการ 
มเห็นของ
ารเปดเผย
เบียบและ
านรายการ 

 กับบริษัท 

อบุคคลที่ 
มกรรมการ 

มการ และ
และบุตรที่ 
วามขัดแยง
ตุประกอบ 

สมรส ญาติ 

หน้ี คูแขง 
ลกิจการที่ดี 
การเปดเผย
ดเผยขอมูล
าใจใสดูแล 
การปฏิบัติ



ตามกฎห
อยางคร

3.1 

เพ่ือใหผู
ควบคุม
ใหผูถือห
กิจการที

3.2 

ใหพนัก
ที่ชัดเจน
อยางเหม

3.3 

ทางวิชา
บริการอ

3.4 

วัตถุปร
เก่ียวกับ
ความสัม
บุคคลที่
มิใหเกิด

ผานชอง

โดยอยูภ
รวมมือก

3.5 

ดานลบต

หมายและประก
บถวน และเปด

 ผูถือหุน/นกั

กลุมธนชาตม
ผูถือหุน และนั
ภายในที่ดี มีกา
หุน และนักลง
ที่ดี 

 พนักงาน 

กลุมธนชาตยึ
กงานไดแสดงค
น โดยประเมินผ
มาะสมตามผลง

 ลูกคา 

กลุมธนชาตม
าชีพที่ดีมีคุณภา
อยางครบถวน แ

 คูคา/เจาหนี้

สําหรับคูคา 
ะสงคเพ่ือใหเกิ
บการจัดซื้อพัส
มพันธระหวางบ
ที่มีสวนไดเสียเข
ดผลประโยชนที

สําหรับเจาห
งทางที่กําหนด 

นอกจากน้ี ยั
ภายใตเง่ือนไข
กันในระยะยาว

 คูแขง 

ดําเนินธุรกิจ
ตอธุรกิจโดยรว

กาศทางการที่กํ
ดเผยใหผูมีสวน

กลงทุน 

มุงมั่นในการดํา
ักลงทุน ไดรับ
ารเปดเผยขอมลู
ทุน ไดใชสิทธิ

ยึดมั่นในการดูแ
ความรู ความส
ผลการปฏิบัติง
งาน ในอัตราทีส่

มุงมั่นพัฒนาผลิ
พ รักษาความลั
และเพียงพอให

นี ้

 กลุมธนชาตไ
กิดความเปนธร
สดุ และการเช
บริษัทฯ กับพนั
ขามามีสวนรว
ที่ทับซอน  

น้ี จะดําเนินกา
 ภายในเวลาที่เห

ยังยึดมั่นในควา
ข ขอตกลงรวม
ว 

และแขงขันกับ
วม  

สวนที่ 2 ก

กํากับดูแลกิจกา
ไดเสียรับทราบ

าเนินธุรกิจใหมี
บผลตอบแทนที
ลอยางถูกตอง ค
อยางเต็มที่ แล

แลและปฏิบัติต
สามารถในการ
านจากตัวช้ีวัด 
สามารถแขงขนั

ลิตภัณฑและบ
ับของลูกคา มกี
ลูกคาทราบกอ

ไดกําหนดนโย
รรมแกทุกฝาย
ชาอยางละเอียด
นักงาน รวมถึงคู
มในขั้นตอนแล

ารเปดเผยขอมูล
หมาะสม ซึ่งเจา

ามซื่อสัตยตอก
มกัน รวมทั้งห

บคูแขงขันดวยค

การกาํกบัดูแลกิจ

าร มีการกําหนด
บอยางเพียงพอ 

มีผลประกอบกา
ที่เหมาะสมอยา
รบถวน ทันเวล
ละที่สําคัญกลุม

ตอพนักงานอยา
รปฏิบัติงาน มีร
 (KPIs) สอดค
นไดกับธุรกิจใน

ริการทางการเงิ
การเรียกเก็บคาบ
นตัดสินใจ 

ยบายและแนวท
ที่เก่ียวของ โป
ดและรัดกุม ร
คูสมรส ญาติ แ
ละกระบวนกา

ลที่ถูกตอง อยา
าหน้ีสามารถตร

การปฏิบัติตามเ
ลักเกณฑและ

ความโปรงใสภ
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ดขั้นตอนการใ
 สรุปไดดังน้ี 

ารที่ดี มีการเจริ
างสม่ําเสมอ โด
ลา และโปรงใส
มธนชาตยึดหลั

งใหเกียรติ ใหค
ระบบบริหารผ
คลองกับภาระห
นระดับเดียวกัน

งินที่ตอบสนอ
บริการท่ีเปนธร

ทางปฏิบัติงาน
ปรงใส และตรว
วมถึงกําหนด
ละคูคาหรือคูสั
รจัดซื้อ จัดจาง

างครบถวนเพีย
รวจสอบได  

เง่ือนไขท่ีไดให
ขอกําหนดทา

ภายใตกฎกติกา

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ชบริการ การใช

ริญเติบโตอยางย
ดยคํานึงถึงควา
ส ตลอดจนดูแล
ักการดําเนินธุร

ความเปนธรรม
ผลการปฏิบัติง
หนาที่ที่มอบหม
 

งทุกความตองก
รรม พรอมนําเส

นในการจัดซื้อ
วจสอบได โดย
ใหมีการเปดเ

สัญญาที่เก่ียวขอ
ง เพ่ือใหเกิดคว

ยงพอ ในระยะเ

หไวตอคูคา/เจา
งกฎหมาย เพ่ือ

า โดยไมแขงขัน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ชสิทธิของผูมีส

ยั่งยืน สามารถ
ามเสี่ยง และมี
ลและอํานวยคว
รกิจภายใตการ

มโดยถวนหนา 
งาน และการป
มาย และจายผล

การของลูกคา 
สนอขอมูลผลิต

อ จัดจาง ที่ชัดเ
ยมีระเบียบอําน
ผยขอมูลที่เก่ีย
องกับพนักงาน 
วามโปรงใส แล

เวลาอันควร โ

าหน้ี ไมเอารัด
อสรางความเช่ื

นจนทําใหเกิดผ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

สวนไดเสีย

แขงขันได 
ระบบการ
วามสะดวก
กํากับดูแล

สนับสนุน 
ระเมินผล 
ลตอบแทน

 ใหบริการ 
ตภัณฑและ

เจน โดยมี
นาจอนุมัติ
ยวของกับ
 และไมให
ละปองกัน 

ดยเปดเผย 

เอาเปรียบ 
ช่ือมั่นที่จะ 

ผลกระทบ



3.6 

อยางเค
สภาพแ
กลุมธน
อยางยั่ง ื
และตอเ

3.7 

ความรว
ตอกฎห

กลไ

กลุม
บุคคลภ
โดยผาน
กลุมธน
ระบบรั
ผูรองเรี
ลูกคาหรื

สําห
สายงาน
กลาวไ
ตอคณะ

4. การ

คณะ
รายงาน
ตามมาต
ความรับ
การเปด

บริษั
และการ
รายไตร
เปนตนม

 สังคมและสิ

กลุมธนชาต 
ครงครัด อีกทั้ง
แวดลอม โดยมี
ชาตอยูภายใตค
ยืนและมีคุณธร
เน่ือง จากความ

 ภาครัฐ 

ดําเนินธุรกิจ
วมมือในการป
มาย 

ไกการมีสวนร

มธนชาตไดมีก
ภายนอก และผู
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รที่จะพนจากตํ

นในปที่ 1 แล
นจากตําแหนง 
มการท่ีตองพน
กตําแหนงดวย

ะกรรมการกํากั

ออกเสียงทั้งหม
น้ี ใหนับรวมก

ณสมบัติเขมกวา

น ลูกจาง พนักง
วม ผูถือหุนราย
วาสองปกอนวัน
องสวนราชการ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ฯ และไมจํากัด

 3 คน กรรมการ
หลาย ทั้งความรู
ารบริษัทฯ เปน
 ที่มีความหลาก
บริษัทฯ (www.t

ฑตามประกาศข
ที่ออกใหม ลง
มาภิบาลของส

ไวอยางชัดเจน
หุนประจําปทุกค
ตําแหนงไมอาจ

ละปที่ 2 ใหใ
 หากในคราว
นจากตําแหนงใ
เหตุดังกลาว อ

กับตลาดทุน ดัง

มดของบริษัทฯ
ารถือหุนของผู
าประกาศคณะก

งาน ที่ปรึกษาที่
ยใหญ หรือขอ
นแตงต้ัง ทั้งน้ี ล
ร ซึ่งเปนผูถือหุน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ดเรื่องเพศ โดยไ

รที่ไมเปนผูบริ
รูความสามารถ
นไปอยางมีประ
กหลาย รวมถึง
thanachart.co.t

ของคณะกรรม
งวันที่ 15 ธันวา
สถาบันการเงิน

นในขอบังคับขอ
ครั้งใหกรรมกา
จแบงไดพอดี 

ใชวิธีจับสลาก 
วใดมีกรรมการ
ในคราวน้ัน ให
อาจไดรับคัดเลื

งน้ี 

ฯ บริษัทใหญ บ
ผูที่เก่ียวของของ
กรรมการกํากับ

ที่ไดเงินเดือนป
องผูมีอํานาจคว
ลักษณะตองหา
นรายใหญหรือ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ไดกําหนด

หาร 2 คน 
ถในธุรกิจ 
ะสิทธิภาพ 
งจํานวนป 
th) แลว 

การกํากับ
าคม 2551 
น ลงวันที่  

องบริษัทฯ 
าร 1 ใน 3 
1 ใน 3 

สวนในป 
รหลายคน 
หกรรมการ
อกแตงต้ัง 

บริษัทยอย 
งกรรมการ
บตลาดทุน 

ระจํา หรือ 
วบคุมของ 
ามดังกลาว 
อผูมีอํานาจ



มารดา 
ควบคุม 

ผูมีอํานา
เคยเปน
บริษัทร
ไมนอยก

ผูมีอํานา
ผูสอบบั
เวนแตจ

ทางการ
หรือผูมี
น้ันดวย 

ผูถือหุน

หรือไม
ที่รับเงิน
ที่มีสภาพ

โดยอิสร

ที่ เก่ียวก
สถานกา

กรรมกา
โดยปรา
คณะกร

ที่รับผิด

3. ไมเปนบุ
คูสมรส พ่ีนอง
 หรือบุคคลที่จะ

4. ไมมีหรือ
าจควบคุมของบ
นผูถือหุนที่มีนั
รวม ผูถือหุนรา
กวาสองปกอนว

5. ไมเปนห
าจควบคุมของ
บัญชีของบริษัท
จะไดพนจากการ

6. ไมเปนห ื
เงิน ซึ่งไดรับค
อํานาจควบคุม
 เวนแตจะไดพ

7. ไมเปนก
นซึ่งเปนผูที่เก่ียว

8. ไมประก
มเปนหุนสวนที
นเดือนประจํา ห
พอยางเดียวกัน

9. ไมมีธุรกิ
ระไมมีลักษณะ

ทั้งน้ี กรรมก
กับทรัพยสิน ห
ารณใดที่จะมาบี

คณะกรรมก
ารอิสระไดหารื
าศจากกรรมกา
รมการบริษัทฯ

กรรมการท่ีมี

1. กรรมกา
ดชอบในการดํา

คคลที่มีความส
ง และบุตร รวม
ะไดรับการเสน

อเคยมีความสัมพ
บริษัทฯ ในลักษ
ย หรือผูมีอําน
ายใหญ หรือผู
วันแตงต้ัง 

หรือเคยเปนผูส
บริษัทฯ และไ
ฯ บริษัทใหญ บ
รมีลักษณะดังก

รือเคยเปนผูให
าบริการเกินกว
ของบริษัทฯ แล
นจากการมีลักษ

รรมการที่ไดรั
วของกับผูถือหุน

อบกิจการที่มีส
ที่มีนัยในหางห
หรือถือหุนเกินร
 และเปนการแ

จหรือสวนรวม
อื่นใดที่ทําใหไ

การอิสระทุกคน
หรือตําแหนง
บีบบังคับใหไมส

ารบริษัทฯ ไดจ
รือพิจารณาประ
ารที่มีสวนรวม
 พิจารณาดําเนิน

สวนรวมบริหา

ารที่มีสวนรวม
าเนินการใด ๆ 

สวนที่ 2 กา

สัมพันธทางสา
มทั้งคูสมรสขอ
นอใหเปนกรรม

พันธทางธุรกิจ
ษณะที่อาจเปนก
นาจควบคุมขอ
ผมีอํานาจควบค

สอบบัญชีของบ
มเปนผูถือหุนที
บริษัทยอย บริษั
กลาวมาแลวไมน

บริการทางวิชา
าสองลานบาทต
ละไมเปนผูถือห
ษณะดังกลาวมา

บการแตงต้ังขึ้
นรายใหญ 

สภาพอยางเดียว
หุนสวน หรือเ
รอยละ 1 ของจํ
ขงขันที่มีนัยกับ

ในการบริหารง
ไมสามารถใหคว

นสามารถแสด
หนาที่  และไม
สามารถแสดงค

จัดใหมีการปร
ะเด็นที่เก่ียวขอ
มในการบริหาร
นการตามความ

ารงาน หรือกรร

มบริหารงาน ห
เยี่ยงผูบริหาร แ

ารกาํกบัดูแลกิจก

ายโลหิต หรือโ
องบุตรของกร
การ ผูบริหาร ห

กับบริษัทฯ บริ
การขัดขวางการ
งผูที่มีความสัม
คุมของบริษัท

บริษัทฯ บริษัท
ที่มีนัย ผูมีอํานา
ษัทรวม ผูถือหุน
นอยกวาสองปก

าชีพใด ๆ ซึ่งรว
ตอปจากบริษัท
หุนที่มีนัย ผูมีอํ
าแลวไมนอยกว

้นเพ่ือเปนตัวแ

วกัน และเปนกา
ปนกรรมการที
จํานวนหุนที่มีสิ
บกิจการของบริ

งาน หรือมีผลป
วามเห็นอยางเป

งความคิดเห็น
มตกอยูภายใต
ความเห็นไดตา

ะชุมเฉพาะกร
องกับการประชุ
ร และมีการสร
มเหมาะสม โดย

รมการที่เปนผูบ

หมายความวา
และใหหมายค

การ หนา 9-11 

โดยการจดทะเบี
รรมการรายอื่น
หรือผูมีอํานาจค

ริษัทใหญ บริษัท
รใชวิจารณญาณ
มพันธทางธุรกิ
ฯ เวนแตจะได

ทใหญ บริษัทย
าจควบคุม หรือ
นรายใหญ หรือ
กอนวันแตงต้ัง 

มถึงการใหบริก
ทฯ บริษัทใหญ 
อํานาจควบคุม ห
วาสองปกอนวัน

ทนของกรรมก

ารแขงขันที่มีนั
ที่มีสวนรวมบ
สิทธิออกเสียงทั้
รษิัทฯ หรือบริษั

ประโยชนเก่ียวข
ปนอิสระเก่ียวกั

ไดอยางเปนอิส
ตอิทธิพลของบ
มที่พึงจะเปน 

รมการอิสระอ
ชุม และการปฏิ
รุปประเด็นจาก
ยในป 2557 มีกา

บริหาร 

 กรรมการที่ดํ
ความรวมถึงกร

     บริษัท ทุน
แบบแสด

บียนตามกฎหม
 ผูบริหาร ผูถือ
ควบคุมของบริษ

ทยอย บริษัทรว
ณอยางอิสระขอ
กิจกับบริษัทฯ 
ดพนจากการมี

ยอย บริษัทรวม
อหุนสวนของสํ
ผูมีอํานาจควบ
 

การเปนที่ปรึกษ
บริษัทยอย บริษ
หรือหุนสวนขอ
นแตงต้ัง 

การของบริษัทฯ

ัยกับกิจการของ
ริหารงาน ลูก
งหมดของบริษั
ษัทยอย 

ของอันอาจมีผล
ับการดําเนินงา

สระ โดยไมคํา
บุคคลหรือกลุ

ยางนอยปละ 1
บัติหนาที่ของก
กการประชุมก
ารจัดประชุมกร

ารงตําแหนงเ
รมการที่มีอําน

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

มายในลักษณะ
อหุนรายใหญ 
ษัทฯ หรือบริษัท

วม ผูถือหุนราย
องตน รวมทั้งไ
 บริษัทใหญ บ
ลักษณะดังกล

ม ผูถือหุนรายใ
สํานักงานสอบบ
คุมของบริษัทฯ

ษากฎหมายหรือ
ษัทรวม ผูถือหุ
องผูใหบริการท

ฯ ผูถือหุนราย

งบริษัทฯ หรือบ
จาง พนักงาน
ษัทอื่น ซึ่งประก

ลกระทบตอกา
านของบริษัทฯ 

นึงถึงผลประโ
มบุคคลใด รว

1 ครั้ง เพ่ือเปด
กรรมการอยาง
รรมการอิสระ
รรมการอิสระ 1

เปนผูบริหาร 
นาจลงนามผูกพ

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ที่เปนบิดา 
ผูมีอํานาจ
ทยอย 

ใหญ หรือ 
มเปนหรือ
บริษัทยอย 
ลาวมาแลว 

ใหญ หรือ 
บัญชี ซึ่งมี
ฯ สังกัดอยู 

อที่ปรึกษา
นรายใหญ 
ทางวิชาชีพ

ใหญ หรือ 

บริษัทยอย 
 ที่ปรึกษา 
กอบกิจการ

รตัดสินใจ 
 

โยชนใด ๆ 
วมถึงไมมี 

โอกาสให 
เปนอิสระ
ะเพ่ือเสนอ
1 ครั้ง 

กรรมการ 
พัน เวนแต 



จะแสดง
รายอื่น ท
หุนที่ออ

บริษัทฯ
ผลประ
มีอํานา
และการ

งไววาเปนการล
ทั้งน้ี ตามประก
อกใหม ลงวันที่

2. กรรมการ

2.1 กรร
เทยี

2.2 กรร
และ

2.3 กร
มีม

บทบาท หนา

ในฐานะตัวแ
ฯ ดวยความซื่อ
โยชนขององค
จหนาที่ กํากับ
รดูแลใหมีระบบ

1. ปฏิบัติห
ตอผูบริห

2. กําหนดน
ตามความ

3. กําหนดน
และผูบริ
ที่สามารถ

4. กํากับดูแ
ไดพิจาร
ใหเปนไป
กฎหมาย

5. กํากับ ดูแ
มติที่ประ
ผลประโย

6. ดูแลใหมี
การบริหา

ลงนามผูกพันต
กาศคณะกรรมก
 15 ธันวาคม 25

รที่เปนผูบริหาร

รมการที่ทําหน
ยบเทาที่เรียกช่ือ

รมการที่ทําหน
ะใหหมายความ

รมการท่ีมีอําน
ติอนุมัติไวแลว

าที่ ความรับผิดช

แทนของผูถือห
สัตยสุจริต แล
คกรโดยรวม โด
บดูแลบริษัทฯ 
บการติดตามตร

นาที่ดวยความ
หาร และพนักงา

นโยบายที่สําคั
มเหมาะสม โดย

นโยบายและวิธี
ริหารระดับสูงข
ถดํารงตําแหนง

แลบริษัทยอยเ
ณาความเหมาะ
ปตามนโยบาย
หลักทรัพยและ
แล และติดตาม
ะชุมผูถือหุน แ
ยชนของบริษทั

มีกระบวนการ
ารงานที่เพียงพ

สวนที่ 2 กา

ตามรายการที่คณ
การกํากับตลาด
551 

ร หมายความวา

นาที่บริหารงาน
ออยางอื่น 

าที่รับผิดชอบใ
มรวมถึงบุคคลใ

นาจลงนามผูก
วเปนรายกรณี แ

ชอบของคณะก

หุน คณะกรรม
ะหลีกเล่ียงปญ
ดยไมจํากัดอยูแ
 ในการกําหน
วจสอบใหปฏบิ

มรับผิดชอบอ
าน ลูกจางของบ

คัญ แผนกลยุท
ยการดูแลใหกา

ธีปฏิบัติในการ
ของบริษัทฯ อ
งได เชน ตองผา

เพ่ือรักษาผลป
ะสมของบุคคล
ของบริษัทฯ แ
ะตลาดหลักทรัพ
มใหการดําเนิน
และหลักการกํา
ทฯ 

ตรวจสอบ ระ
อ และเหมาะส

ารกาํกบัดูแลกิจก

ณะกรรมการมีม
ทุน ที่ ทจ. 28/2

า 

ในตําแหนงผูจั

นการดําเนินกา
ในคณะกรรมกา

กพัน เวนแตเป
และเปนการลงน

กรรมการบริษัท

มการมีอํานาจห
ญหาในเรื่องขอ
แตเฉพาะผูถือห
ดนโยบาย กา
บัติตามนโยบาย

ยางเต็มความส
บริษัทฯ 

ทธ เปาหมายท
รดําเนินธุรกิจเป

รไปดํารงตําแห
อยางชัดเจน ทั้ง
านความเห็นชอ

ประโยชนในเ
ลที่จะสงไปเปน
และการทํารายก
พย และประกาศ
นธุรกิจของบริ
ากับดูแลกิจกา

ะบบการควบคุ
มกับสถานการ

การ หนา 9-12 

มติอนุมัติไวแล
2551 เรื่อง การ

จัดการ รองผูจัด

ารหรือมีสวนรว
ารบริหาร (Exe

ปนการลงนาม
นามรวมกับกรร

ทฯ 

หนาที่และควา
งความขัดแยงท
หุนกลุมใดหรือ
รดูแลใหมีกร
ยที่กําหนด ซึ่งมี

สามารถ และเ

ทางการเงิน แล
ปนไปอยางตอเ

หนงกรรมการที
งประเภทของ
อบจากคณะกรร

งินลงทุนของ
นกรรมการใน
การตาง ๆ ใหถู
ศของ ตลท. รว
ริษัทฯ เปนไปต
ารที่ดี ดวยควา

คุมภายใน การ
ณธุรกิจ 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ลว และเปนการ
ขออนุญาตและ

ดการ ผูชวยผูจัด

วมในการบริหา
ecutive Commit

มผูกพันตามรา
รมการรายอื่น 

มรับผิดชอบใ
ทางผลประโยช
อรายใด ทั้งน้ี โ
ะบวนการบริ
มรีายละเอียดดัง

เปนธรรมตออ

ละงบประมาณ
เน่ืองในระยะยา

ที่บริษัทอื่นของ
ตําแหนงกรรม
รมการกอน เปน

บริษัทฯ โดย
บริษัทยอย เพ่ือ
กตองตามกฎห
มทั้งกฎหมายอื่
ตามวัตถุประส
มซื่อสัตยสุจริ

บริหารความเสี

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

รลงนามรวมกับ
ะการอนุญาตให

ดการ หรือผูซึ่ง

ารงานใด ๆ เยี่ย
ttee) 

ายการท่ีคณะก

นการดําเนินกิ
ชน เพ่ือระมัดร
โดยทั่วไปคณะ
หารจัดการที่ เ
งตอไปน้ี 

องคกร ตอผูถือ

ณ และพิจารณ
าว 

งกรรมการผูจัด
มการ และจําน
นตน 

คณะกรรมกา
อควบคุมการบ
หมายและหลักเ
อื่นที่เก่ียวของ 
สงค เปาหมาย
ริต และระมัดร

สี่ยง และการก

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

บกรรมการ
หเสนอขาย

มีตําแหนง

ยงผูบริหาร 

กรรมการ 

กิจการของ 
ระวังรักษา
ะกรรมการ 
เหมาะสม  

อหุน และ 

าทบทวน 

ดการใหญ 
นวนบริษัท 

รบริษัทฯ 
บริหารงาน 
เกณฑของ

 ขอบังคับ  
ะวังรักษา

กํากับดูแล 



นโยบาย

เรื่อง ธร
บริษัทฯ
หลายอย
บริษัทฯ
วิธีปฏิบั
อยางชัด
จากคณะ

หนาที่ค

7. คณะกรร
ดานการ
ความเปน
เปดเผยไว

8. คณะกรร
ภายในแล

9. ดูแลใหม
และการเ 

10. จัดทํารา
ค รอบค
ความมั่น
ไดปฏิบติั

11. แตงต้ังคณ

12. กําหนดข

13. ประเมิน
ตามท่ีคณ

14. ประเมินผ

15. พัฒนาคว

การแยกตําแห

ประธานกรร
ยการกํากับดูแล

การเปนกรรม

เน่ืองจากบริษ
รรมาภิบาลของส
ฯ สามารถเปนป
ยางในบริษัทอื่น
ฯ หามกรรมกา
บัติในการไปดํา
ดเจน ทั้งประเภ
ะกรรมการบริษั

คณะกรรมกา

คณะกรรมกา
วามรับผิดชอบ

รมการบริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎ
นอิสระในการ
วในรายงานปร

รมการบริษัทฯ 
ละการบริหารค

มีการปฏิบั ติต
ปดเผยขอมูล อ

ยงานความรับ
คลุ ม เ รื่ อ งสํ า ค
นใจวารายงาน
ติตามมาตรฐาน

ณะกรรมการชุด

ขอบเขตหนาที่ แ

ผลการปฏิบัติ
ณะกรรมการสร

ผลการปฏิบัติงา

วามรู ความสาม

หนง 

รมการไมเปนบุ
ลและการบริหาร

มการในบริษัทอื

ษัทฯ เปนบริษัท
สถาบันการเงิน
ประธานกรรมก
นรวมกันไมเกิน
รบริษัทฯ ไปดํ
ารงตําแหนงกร
ทของตําแหนง
ษัทฯ กอน เปนต

ารชุดยอย 

ารบริษัทฯ จัดใ
บของคณะกรรม

สวนที่ 2 กา

ฯ จัดใหมีระบ
 ระเบียบ และ
รปฏิบัติหนาที่ 
ะจําป 

 หรือคณะกรรม
วามเสี่ยงไวใน

ตอผูมีสวนได
อยางถูกตอง โป

บผิดชอบของค
คัญต ามข อ พึ
ทางการเงินขอ
การบัญชี โดยใ

ดยอยตาง ๆ ตาม

และอํานาจในก

งาน พิจารณา
รหาและกําหนด

านของกรรมกา

มารถของตนเอง

บุคคลเดียวกันกั
รงานประจํา 

อื่นของกรรมกา

ทแมของกลุมธุ
น ลงวันที่ 9 กรก
การ กรรมการที
น 3 กลุมธุรกิจ 
ดํารงตําแหนงก
รรมการที่บริษัท
กรรมการและจ
ตน  

ใหมีคณะกรรมก
มการชุดยอยตาง

ารกาํกบัดูแลกิจก

บบการควบคุม
นโยบาย  คณะ

 เปนผูรับผิดชอ

มการตรวจสอ
รายงานประจํา 

ด เสียทุกกลุม
รงใส และทันเ

คณะกรรมการ
พึ งปฏิ บั ติ สํ าห
องบริษัทฯ มีค
ใชนโยบายบัญชี

มที่คณะกรรมก

การบริหารงานข

กําหนดคาตอ
ดคาตอบแทนเส

ารทั้งคณะ 

งอยางตอเน่ือง 

กับกรรมการผูจั

ารและผูบริหาร

ธุรกิจทางการเงิ
กฎาคม 2552 โด
ที่เปนผูบริหาร ห
 นอกจากน้ี ยัง
กรรมการบริษัท
ทอื่นของกรรม
จํานวนบริษัทที

การชุดยอยเพื่อ
ง ๆ ดังตอไปน้ี 

การ หนา 9-13 

มดานการดําเนิ
ะกรรมการบริ
อบในการตรว

บใหความเห็น
ป 

อย าง เปนธรร
วลา 

รตอรายงานท
หรั บกรรมก า
ความถูกตอง ค
ชีที่เหมาะสม แ

การบริษัทฯ เห็น

ของกรรมการผู

บแทน และเง่ื
สนอ 

จัดการใหญ เพ่ือ

ร 

น จึงอยูในบังคั
ดยกรรมการ ผู
หรือกรรมการผ
งไดกําหนดไวใ
ทจดทะเบียนอื่
มการผูจัดการใ
ที่สามารถดํารงต

อชวยศึกษากล่ัน
 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

นินงาน ดานรา
ษัทฯ จัดใหมีบ
จสอบระบบก

ถึงความเพียงพ

รม  รับผิดชอ

างการเงิน แล
ารบริ ษั ท จดท
ครบถวน และเ
ละถือปฏิบัติอย

นสมควร 

จัดการใหญ 

อนไขการจาง

อเปนการแบงแ

คับของประกาศ
จัดการ และผูมี
ผูมีอํานาจลงนา
ในนโยบายการ
อื่นเกิน 5 บริษัท
หญและผูบริห
ตําแหนงได เชน

นกรองงานตาม

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ายงานทางการ
บุคคลหรือหน
การควบคุมดังก

พอของระบบก

บรายงานทา

ละแสดงไวคูกั
ท ะ เบี ยน  เ พ่ื
เช่ือถือได ทั้งนี
ยางสม่ําเสมอ 

งกรรมการผูจัด

แยกหนาที่ในก

ศ ธปท. ที่ สนส
มีอํานาจในการจั
ามอยางใดอยาง
กํากับดูแลกิจก
ท พรอมทั้งนโ
หารระดับสูงขอ
น ตองผานความ

ความจําเปน โด

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

รเงิน และ 
วยงานที่มี 
กลาว และ

ารควบคุม

งการเ งิน  

ับรายงาน  
อให เ กิ ด 
น้ี บริษัทฯ 

ดการใหญ 

ารกําหนด

ส. 13/2552 
จัดการของ
งหน่ึงหรือ
การที่ดีของ
โยบายและ 
องบริษัทฯ 
มเห็นชอบ

ดยกําหนด



มีรายนา

กรรมก
คณะกร
ตามระ
และเปน

คณะกรรมกา

คณะกรรมกา
ามดังตอไปน้ี 

1. นายศุภเด

2. นางสาวส

3. นายสมเจ

4. นายทวีศกั

 นายภาณุ

หนาที่และคว

1. บริหารจั
ภายใตกฎ

2. บริหารจัด

3. บริหารส

4. พิจารณาอ
ไว 

5. พิจารณา
กลุมธนช

6. บริหารจัด
เปนตน 

7. บริหารจัด
งานธุรกา

8. มอบหมา

9. กลั่นกรอ

คณะกรรมกา

คณะกรรมกา
ารอิสระ มีควา
รมการบริษัทฯ
เบียบของทาง
นประโยชนแกท

1. นางศิริเพ็

2. นายสมเกี

ารบริหาร 

ารบริษัทฯ ไดอ

ดช 

สุวรรณภา 

จตน 

กด์ิ 

พันธุ 

วามรับผิดชอบข

ัดการใหเปนไป
ฎหมาย กฎเกณ

ดการความเสี่ยง

ภาพคลองและอ

อนุมัติการลงทุ

กลั่นกรองนโย
ชาต เพ่ือเสนอต

ดการเก่ียวกับธุ

ดการการดําเนิน
าร เปนตน 

ายหนาที่หรือมอ

งงานกอนนําเส

ารตรวจสอบ 

ารบริษัทฯ ไดแ
ามรู ความเขาใ
ฯ ในการกํากับดู
งการ และระเ
ทุกฝายที่เก่ียวขอ

พ็ญ 

กียรติ 

สวนที่ 2 กา

อนุมัติจัดต้ังคณ

พูนพิพัฒน 

สุวรรณประ

หมูศิริเลิศ 

ศักด์ิศิริลาภ

ตวงทอง 

ของคณะกรรมก

ปตามนโยบาย 
ฑ และประกาศ

ง 

อัตราดอกเบี้ย 

นในตราสารทา

บายการบริหาร
อคณะกรรมกา

รกรรมของบริ

นงานภายในอง

อบอํานาจชวงเกี

สนอคณะกรรม

แตงต้ังคณะกรร
ใจ และมีประส
ดูแลการบริหาร
บียบบริษัทฯ 
อง รวมถึงผูถือห

สีตสุวรรณ 

ศุขเทวา 

ารกาํกบัดูแลกิจก

ณะกรรมการบริ

 ปร

ะทีป รอ

กร

ภ กร

เลข

การบริหาร 

 เปาหมาย งบป
ศของหนวยงาน

างการเงินตาง ๆ

รความตอเน่ือง
ารบริษัทฯ พิจาร

ิษัทฯ เชน การฝ

งคกร เชน การจ

ก่ียวกับการบรหิ

การบริษัทฯ 

รมการตรวจสอ
สบการณดานบั
รงานใหมีมาตร
เพ่ือใหมีการค
หุน โดย ณ ปจ

 ปร

กร

การ หนา 9-14 

ริหาร โดย ณ ป

ระธานกรรมการ

องประธานกรรม

รรมการบริหาร 

รรมการบริหาร 

ขานุการคณะกร

ประมาณ และแ
นราชการที่เก่ียว

ๆ ของบริษัทฯ 

งทางธุรกิจ (Bus
รณาอนุมัติ 

ฝากเงิน การขอ

จัดโครงสรางอ

หารจัดการที่อยู

อบ ประกอบดว
บัญชี และ/หรือ
รฐานที่ถูกตองแ
ควบคุมภายใน
จุบันมีรายนาม

ระธานกรรมการ

รรมการตรวจสอ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

จจุบันมีกรรมก

รบริหาร 

มการบริหาร 

 

 

รรมการบริหาร

ผนงานท่ีคณะก
ของ 

 ภายใตระดับเพ

siness Continu

อสินเช่ือ การลง

งคกร การบริห

ภายใตอํานาจข

วย กรรมการจํา
อ การเงิน เพ่ือเ
และมีความโปร
นที่ ดี มีระบบก
ดังตอไปน้ี  

รตรวจสอบ 

อบ 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

การบริหาร จําน

ร 

กรรมการบริษั

พดานความเส่ียง

uity Managem

งทุน ทรัพยสินร

หารงานบุคคล ก

ของคณะกรรมก

านวน 3 คน ท
เปนเครื่องมือส
รงใส ตลอดจน
การรายงานที่

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

นวน 4 คน 

ทฯ อนุมัติ

งที่กําหนด

ment) ของ

รอการขาย 

การจัดการ

การบริหาร 

ทุกคนเปน
สําคัญของ
ใหเปนไป
นาเช่ือถือ  



3. นายธีรพจ

 นางวิจิตร

หนาที่และคว

1. รายงานท
- สอบ

ความ
- สอบ

ความ

2. การควบค
- สอบ

และม
ควบค

- สอบ
เสนอ

- สอบ
บริษัท

3. การตรวจ
- สอบ

ที่จําเป
- สอบ

การดํ
- สอบ
- พิจาร

4. กํากับดูแ
- กํากับ

กลุมธ
สายง
บริษัท
รับทร

กรณี
และเรื่อง
ใหทราบ

5. การกํากับ
- สอบ

จรรย

จน  

รา 

วามรับผิดชอบข

ทางการเงิน 
ทานรายงานท
มเหมาะสมของน
ทานความสม
มซับซอนหรือผิ

คุมภายในและก
ทานใหบริษัทฯ
มาตรการตอต
คุมภายในและก
ทานเพ่ือใหมั่น
อน้ัน ฝายบริหาร
ทานความเพียง
ทฯ  

จสอบภายใน 
ทานและอนุมัติ
ปนในการปฏิบั
ทานรายงานผ

ดําเนินการตามข
ทานใหหนวยง
รณาความเปนอิ

ลการปฏิบัติงาน
บดูแลการปฏิบ
ธนชาต โดยคณ
งานตรวจสอบ 
ทยอย และบริษ
ราบ 

ที่มีประเด็นที่มี
งที่มีผลกระทบ
อยางละเอียด 

บการปฏิบัติตาม
ทานกระบวนก
ยาบรรณ แนวน

สวนที่ 2 กา

วัชราภัย 

ธรรมโพธทิ

ของคณะกรรมก

างการเงิน และ
นโยบายบัญชีที
เหตุสมผลของ
ผิดปกติ และราย

การบริหารความ
ฯ มีการควบคุม
ตานการคอรรัป
การบริหารความ
นใจวาขอเสนอแ
รไดนําไปปรับป
งพอของการกํา

ติกฎบัตรการต
บัติงาน 
ผลการตรวจส
ขอเสนอแนะดัง
านตรวจสอบภ
สระของหนวย

นของบริษัทยอ
บัติงานของบริ
ณะกรรมการตร
ธนาคารธนชาต
ษัทลูกของบริษั

มีนัยสําคัญไดแ
บตองบการเงิน

มกฎเกณฑ 
การในการติดต
โยบายหลัก แล

ารกาํกบัดูแลกิจก

กร

ทอง เลข

การตรวจสอบ 

ะเปดเผยขอมูล
ที่สําคัญ 
งรายการในรา
ยการท่ีตองใชวิจ

มเสี่ยง 
มภายใน รวมถึ
ปช่ันที่ เพียงพ
มเสี่ยงทั่วทั้งบริ
แนะเกี่ยวกับกา
ปรุงแกไขแลว 
ากับดูแลนโยบา

รวจสอบภายใ

สอบ และขอเส
งกลาว 
ภายในปฏิบัติตา
ยงานตรวจสอบ

ยและบริษัทลูก
ริษัทยอย และบ
รวจสอบของบ
ต สรุปผลภาพร
ษัทยอย ใหคณ

แก เรื่องที่ปฏิบั
นหรือสถานะห

ตามการปฏิบัติง
ละระเบียบที่เก่ีย

การ หนา 9-15 

รรมการตรวจสอ

ขานุการคณะกร

 

ลในรายงานทา

ยงานทางการเ
จารณญาณในก

ึงการควบคุมภ
อ รวมถึงแนว
รษิัทฯ 
ารควบคุมภายใ
 
าย และหนาที่ที

น แผนงานปร

สนอแนะของผู

มมาตรฐานการ
ภายใน 

กของบริษัทยอย
บริษัทลูกของบ
บริษัทยอย และ
รวมการปฏิบัติ
ะกรรมการตรว

บัติไมถูกตองต
หรือภาพลักษณ

งานของบริษัทฯ
ยวของ 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

อบ 

รรมการตรวจส

างการเงินของบ

เงินที่มีสาระสํ
การตัดสิน 

ายในของระบ
วทางการสื่อส

นที่ผูตรวจสอบ

ที่เก่ียวของกับก

ะจําป ตลอดจน

ผูตรวจสอบภา

รตรวจสอบภาย

ย 
บริษัทยอยใหเป
ะบริษัทลูกของ
งานของสายงา
วจสอบของบริ

ามกฎหมาย ก
ณของบริษัทฯ อ

ฯ เพ่ือใหเปนไป

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

สอบ 

บริษัทฯ รวมถึ

สาคัญ รวมถึงร

บเทคโนโลยีส
สารความสําคัญ

บภายใน และผู

การบริหารความ

นบุคลากรและ

ายใน รวมทั้งติ

ยใน 

ปนไปตามนโ
บริษัทยอยมอบ
านตรวจสอบที่ต
ริษัทฯ ในฐานะ

ารทุจริต การค
อยางรายแรง ใ

ปตามกฎหมาย

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ถึงประเมิน 

ายการท่ีมี 

สารสนเทศ 
ญของการ 

สอบบัญชี

มเสี่ยงของ 

ทรัพยากร 

ติดตามผล 

ยบายของ 
บหมายให 
ตรวจสอบ
ะบริษัทแม

คอรรัปช่ัน  
ใหรายงาน 

ย กฎเกณฑ 



- พิจาร
- สอบ

ของท

6. ผูสอบบญั
- พิจาร

ใหขอ
บริษัท

- จัดให

7. รายการที่
- พิจาร

และ
เปนป

8. รายงานข
จัดทําราย

ลงนามโดยป
8.1 ความ

ถึงคว
8.2 ความ
8.3 เหตุผ
8.4 ความ
8.5 ความ
8.6 ความ

การป
8.7 รายง

ที่ไดรั

9. ความรับผิ
- รายง

เห็นส
อยาง
1) ร
2) ก
3) ก
หากค

คณะกรร
- พิจาร

และห

รณาขอกฎหมาย
ทานขอตรวจพ
ทางการ รวมทัง้

ญชี 
รณาคุณสมบัติ
อเสนอแนะใน
ทฯ 
หมีการประชุมร

ที่เก่ียวโยงกันหรื
รณารายการท่ีเก่ี
ขอกําหนดขอ
ประโยชนสูงสุด

ของคณะกรรมก
ยงานการปฏิบัติ
ประธานกรรมกา
มเห็นเก่ียวกับ
วามถูกตองครบ
มเห็นเก่ียวกับคว
ผลที่เช่ือวาผูสอบ
มเห็นเก่ียวกับกา
มเห็นเก่ียวกับรา
มเห็นเก่ียวกับค
ปฏิบัติหนาที่ 
านอื่นใดที่เห็น
รบัมอบหมายจา

ผิดชอบอื่น 
านตอคณะกรร
สมควร  ในกร
มีนัยสําคัญตอฐ
ายการท่ีเกิดคว
การทุจริต การค
การฝาฝนกฎหม
คณะกรรมการ
มการตรวจสอบ
รณาทบทวนคว
หากมีการเปล่ียน

สวนที่ 2 กา

ย ระเบียบตาง ๆ
พบของหนวยง
ติดตามผลการด

ติ ความเปนอิส
การแตงต้ังผูส

รวมกับผูสอบบั

รอืรายการท่ีอาจ
ก่ียวโยงกัน หรอื
องทางการ  ทั้ง
ดตอบริษัทฯ 

การตรวจสอบ 
ติงานของคณะ
ารตรวจสอบ ป
กระบวนการจ

บถวนเปนที่เช่ือถื
วามเพียงพอขอ
บบัญชีของบรษิ
ารปฏิบัติตามกฎ
ายการที่เก่ียวโย
วามรวมมือจาก

นวาผูถือหุนและ
ากคณะกรรมกา

รมการบริษัทฯ 
รณีที่ตรวจพบ
ฐานะการเงินแล
ามขัดแยงทางผ
อรรัปช่ัน หรือมี
มายวาดวยธุรกิจ
รบริษัทฯ หรือ
บจะตองเปดเผย
วามเหมาะสมข
นแปลงใหนําเส

ารกาํกบัดูแลกิจก

ๆ ที่มีการเปล่ียน
งานกํากับดูแลก
ดําเนินการตาม

สระ ผลการปฏิ
อบบัญชี และก

ัญชี โดยไมมีฝา

จมีความขัดแยง
อรายการที่อาจมี
งน้ี  เ พ่ือใหมั่น

ะกรรมการตรว
ประกอบดวยเน้ือ
จัดทํา และกา
ถือได 
งระบบการควบ
ษัทฯ เหมาะสม
ฎระเบียบและข
ยงกัน หรือรายก
กผูบริหาร และ

ะผูลงทุนทั่วไป
ารบริษัทฯ 

 เพ่ือดําเนินการ
หรือมีขอสงสั
ละผลการดําเนิน
ผลประโยชน 
มสีิ่งผิดปกติหรื
จสถาบันการเงิน
ผูบริหารไมดํา
ยการกระทําดัง
ของกฎบัตรคณะ
สนอคณะกรรม

การ หนา 9-16 

นแปลง และมีผ
การปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะดั

ฏิบัติงาน และค
การกําหนดคาต

ายจัดการเขารว

งทางผลประโยช
มคีวามขัดแยงท
นใจวารายกา

จสอบ โดยเปด
อหา ดังตอไปน้ี
รเปดเผยขอมู

บคุมภายในของ
ที่จะไดรับแตงต
ขอบังคับของทา
การที่อาจมีความ
ะเจาหนาที่ของ

ปควรทราบ ภาย

รปรับปรุงแกไข
สัยวามีรายการ
นงานของบริษทั

รอืมีความบกพร
น ขอกําหนดขอ
าเนินการใหมีก
กลาวไวในราย
ะกรรมการตรว
การบริษัทฯ เห็

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ผลกระทบตอกา
กฎขอบังคับ แ
งกลาว 

คาตอบแทนขอ
ตอบแทนผูสอบ

มประชุมดวยอ

ชน 
ทางผลประโยชน
รดังกลาวมีคว

ดเผยไวในรายง
น้ี 
ลในรายงานท

งบริษัทฯ 
ต้ังตอไปอีกวาร
างการ 
มขัดแยงทางผล
บริษัทฯ ตลอด

ยใตขอบเขตหน

ขภายในเวลาที่ค
รหรือการกระ
ทฯ ดังน้ี 

รองที่สําคัญในร
องทางการ หรือ
การปรับปรุงแ
งานประจําป แ
วจสอบเปนประ
นชอบ 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ารดําเนินงานขอ
และหนวยงานก

องผูสอบบัญชี
บบัญชีตอคณะ

อยางนอยปละ 1

นใหเปนไปตา
วามสมเหตุส

งานประจําปขอ

ทางการเงินขอ

ระหน่ึง 

ลประโยชน 
ดจนอุปสรรคที่

นาที่และความรั

คณะกรรมการต
ะทําซึ่งอาจมีผ

ระบบการควบค
อกฎหมายอื่นที่เ
แกไขภายในเวล
และรายงานตอ ธ
ะจําอยางนอยป

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

องบริษัทฯ 
กํากับดูแล 

 พรอมทั้ง 
ะกรรมการ

1 ครั้ง 

มกฎหมาย
สมผลและ 

องบริษัทฯ 

องบริษัทฯ 

ทีเกิดขึ้นใน

รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ
ผลกระทบ 

คุมภายใน 
เก่ียวของ 
ลาอันควร 
ธปท. 
ปละ 1 ครั้ง 



2545 แล
มีกรรมก

- ประเ
- ปฏิบั

ตรวจ

คณะกรรมกา

คณะกรรมก
ละไดรวม 2 คณ
การ 3 คน ประก

1. นายธีรพจ

2. นางศิริเพ็

3. นายวิชิต 

นายภาณุ

หมายเหตุ นายวิ

หนาที่ความรั

1. พิจารณา
ที่เหมาะส
กิจการข
ผูถือหุนพิ

2. สรรหาจา
2.1 สรรห

กับตํา
2.1.1

2.1.2

2.2 สรรห
ที่มีป

3. สรรหาแล
3.1 ตองไ
3.2 มีควา

บริษัท
3.3 ไมมผี
3.4 มีคุณ
3.5 สามา

มินผลการปฏิบั
บัติการอื่นใดต
จสอบ 

ารสรรหาและกํ

ารบริษัทฯ ไดอ
ณะเปน “คณะกร
กอบดวยกรรมก

จน ว

พ็ญ สี

 ญ

พันธุ ต

วิชิต ญาณอมร ได

รบัผิดชอบดานน

าความเหมาะส
สมตลอดจนบุ
องบริษัทฯ เพ่ื
พิจารณาแตงต้ัง

ากบุคลากร ดังต
หาจากบุคลากร
าแหนงโดย 
 เล่ือนตําแหน
ตําแหนงงาน

 โยกยายบุคล
และปรับตัว
อยางมีประสิ

หาจากบุคลากร
ระสบการณตร

ละคัดเลือกบุคค
ไมมีลักษณะตอ
ามรู ความสามา
ทฯ ในตําแหนง
ผลประโยชนทบั
ธรรม จริยธรรม
ารถอุทิศเวลาใน

สวนที่ 2 กา

บัติงานของตนเอ
ามที่คณะกรร

าหนดคาตอบแ

อนุมัติจัดต้ังคณ
รรมการสรรหา
การอิสระ 2 คน

วัชราภัย 

สีตสุวรรณ 

ญาณอมร 

ตวงทอง 

ดรับการแตงต้ังจาก

นโยบายและหล

สมของโครงส
คลากรท่ีตองก
อนําเสนอตอค
แลวแตกรณี 

ตอไปน้ี 
รภายในของบริ

นงบุคลากรภาย
นน้ัน 
ลากรภายในกลุ
วไดอยางรวดเร็
สิทธิภาพ 
รภายนอก โดยเ
ง เหมาะสมกับ

คลที่มีคุณสมบัติ
งหามตามกฎห
ารถที่เหมาะสม
งน้ัน ๆ 
บซอน หรือมีค
ม ความซื่อสัตย
นการปฏิบัติหน

ารกาํกบัดูแลกิจก

องทั้งคณะ และ
มการบริษัทฯ

แทน 

ณะกรรมการส
าและกําหนดคา
น และกรรมการ

ประธานกรร

กรรมการสร

กรรมการสร

เลขานุการคณ

กคณะกรรมการบ

ลักเกณฑในการ

สรางและองคป
การสรรหา โดย
คณะกรรมการ

ษัทฯ โดยคัดเลื

ยในท่ีมีความรู

ลุมธุรกิจทางกา
ร็ว เพ่ือสรางบุค

เนนบุคลากรจา
บตําแหนงงาน 

ติเหมาะสม โดย
หมาย และเกณฑ
ม และมีประสบ

ความขัดแยงทาง
ยสุจริต 
าที่ไดอยางเหม

การ หนา 9-17 

ะนําเสนอตอคณ
 มอบหมาย ด

รรหา และคณะ
าตอบแทน” เมื่อ
รที่ไมเปนผูบรหิ

รมการสรรหาแ

รรหาและกําหน

รรหาและกําหน

ณะกรรมการสร

บริษัทฯ โดยมีผลต้ั

รสรรหากรรมก

ประกอบโดยร
ยสรรหาบุคคล
รบริษัทฯ พิจาร

ลือกผูที่มีความรู

 ความสามารถ

ารเงินธนชาตที่
คลากรที่มีควา

ากภาคสถาบันก

ยพิจารณาจาก 
ฑที่ทางการกําห
บการณตรงกับค

งผลประโยชนกั

มาะสม 

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ณะกรรมการบริ
ดวยความเห็นช

ะกรรมการกําห
อวันที่ 28 เมษา
หาร 1 คน ดังน้ี 

ละกําหนดคาตอ

ดคาตอบแทน  

ดคาตอบแทน  

รรหาและกําหน

ต้ังแตวันที่ 25 กุมภ

การและผูมีอําน

วมของบริษัท
ที่มีความรู ควา
รณาแตงต้ัง หรื

รู ความสามารถ

ถ และมีประสบ

มีศักยภาพสูง ส
มสามารถหลา

การเงิน หรือที่เ

นดไวอยางเครง
ความตองการ พั

กับบริษัทฯ 

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

รษิัทฯ เพ่ือทราบ
ชอบจากคณะ

หนดคาตอบแท
ายน 2557 โดย ณ
 

อบแทน  

  

  

นดคาตอบแทน

ภาพันธ 2558 

นาจในการจัดกา

ทฯ เพ่ือใหไดโ
ามสามารถเหม
รือนําเสนอตอ

ถ และมีทักษะที

บการณตรง เหม

สามารถเรียนรู
ากหลายใหปฏิ

เก่ียวกับธุรกิจท

งครัด 
พันธกิจและวิสั

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

บทุกป 
กรรมการ

ทนต้ังแตป 
ณ ปจจุบัน 

 

าร 

โครงสราง 
มาะสมกับ
อที่ประชุม 

ที่เหมาะสม

มาะสมกับ

รูสิ่งใหม ๆ 
บัติงานได 

ทางการเงิน 

ยทัศนของ



ไดพิจาร
เพ่ือใหค

ใหคณะ
เขาดํารง

 

4. ดําเนินก
บุคคลดัง

5. พิจารณา
ครบถวน
กรรมการ

6. จัดใหมีก

ทั้งน้ี ในป 2
รณากําหนดองค
คณะกรรมการบ

นอกจากนี้ เ
ะกรรมการสร
งตําแหนงกรรม

หนาที่ความรั
จัดการ 

1. คาตอบแ
และจูงใจ

2. กระบวน
บรรษัทภิ

3. กําหนดห
3.1 เปรีย
3.2 เหมา

และอ
ผลงา

3.3 การจ
3.4 ตองอ

ตามห

4. แนวทาง
เก่ียวของ
ประเมินผ

ารทาบทามบุ
กลาวมีความยิน

ความเปนอิสร
น หรือคนใดข
รอิสระใหมหรอื

ารพิจารณาประ

557 คณะกรร
คประกอบควา
บริษัทฯ มีความ

พ่ือใหเปนไปต
รหาและกําห

มการบริษัทฯ ตา

รับผิดชอบดาน

ทนตองสอดคล
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ควรใหเปนคณ
มการบริหารมีอํ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ance) ตามหลั
บัติตามแนวทาง
ล (Corporate G
นักงาน ก.ล.ต. 

เปนไปตามแน

การปฏิบัติตาม

องบริษัทฯ แล
าและกําหนดคา
รมการ โดยวิธีก
อกตามวาระ จะ
รรมการบริษัทฯ
รรมการจะเหลื
รกํากับตลาดทุ

เทียมกันในการ

ลคราวละคนหรื
นสมควร แตใน
สียงแกคนใดห ื
รรมการเปนราย

ากันใหประธาน

ณะกรรมการบริ
อํานาจหนาที่คว

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ลักการและ 
งการกํากับ

Governance 
และ ธปท. 

นวนโยบาย 

มนโยบาย 

ะนโยบาย 
าตอบแทน 
การแตงต้ัง
ตองขอมติ
ฯ สามารถ
ลือนอยกวา 
นกําหนด 

รออกเสียง

รือคราวละ
นการลงมติ
รือคณะใด
ยบุคคล 

นที่ประชุม

ริหาร และ 
วบคุมดูแล



กิจการข
โดยตําแ

โดยเปน
ตรวจส
ที่ทางกา

โดยเปน
แตงต้ังใ
คณะกร

การ

งานเลข
ตาง ๆ เพ
ดูแลกิจก
ใหดียิ่งขึ
และผูบริ
ตลท. สํ
กับกรรม

กลุมธน
อยางตอ

การ

 

ของบริษัทฯ ต
แหนง 

วิธีการแตงต้ัง

คณะกรรมก
นกรรมการอิสร
อบ โดยจะมีอํ
ารกําหนด มีคว

วิธีการแตงต้ัง

คณะกรรมก
นกรรมการอิสร
ใหทําหนาที่เปน
รมการสรรหาแ

รพัฒนากรรม

บริษัทฯ มีน
านุการบริษัท ต
พ่ือเปนการเพ่ิม
การที่ดี อันเปน
ขึ้น โดยเลขานุก
รหิารไดพิจารณ
านักงาน ก.ล.ต
มการดังน้ี 

นายธีรพจน  

นอกจากน้ี ก
นชาต ตลอดจน
อเน่ือง 

รประเมินผลก

บริษัทฯ จัดให

ตามที่คณะกรร

งคณะกรรมการ

ารสรรหาและ
ระอยางนอย 3 
อานาจหนาที่ตา
ามเปนอิสระใน

งคณะกรรมการ

การสรรหาและ
ระหรือกรรมกา
นคณะกรรมการ
และกําหนดคาต

มการและผูบริ

นโยบายสงเสริ
ตลอดจนถึงผูที่เ
มพูนความรูในด
นการเพ่ิมประสิ
การบริษัทจะมี
ณาลวงหนาอยา
ต. ตลอดจนถึงส

 วัชราภัย 

กลุมธนชาตยังมี
นถึงความรูในก

การปฏิบัติงาน

หมีการประเมนิ

สวนที่ 2 กา

รมการบริษัทฯ

รตรวจสอบ 

กําหนดคาตอบ
คน เสนอตอคณ
ามที่กําหนดไว
นการทํางานอยา

รสรรหาและกํา

ะกําหนดคาตอบ
ารที่ไมเปนผูบริ
รสรรหาและกํา
ตอบแทนตามแน

หาร 

ริมและจัดใหก
ก่ียวของในการ
ดานตาง ๆ ที่เก่ี
สิทธิภาพในการ
การรวบรวมแล
งสม่ําเสมอ ทั้งห
สถาบันอบรมช้ัน

ประธานกรรม

- ประกาศนี
สมาคมส

มีการจัดโครงก
การพัฒนาและ

นของคณะกร

นผลการปฏิบัติง
 

ารกาํกบัดูแลกิจก

ฯ มอบหมาย แ

บแทน จะพิจา
ณะกรรมการบริ
วในกฎบัตรขอ
างเต็มที่ และรา

หนดคาตอบแท

บแทน จะพิจา
ริหารอยางนอย
าหนดคาตอบแ
นวทางที่หนวย

กรรมการ ผูบริ
รกํากับดูแลกิจก
กยวของกับบทบ
รปฏิบัติหนาที่ข
ละแจงหลักสูต
หลักสูตรที่จัดโ
้นนําอื่น ๆ โดย

มการสรรหาแล

นียบัตร Role o
งเสริมสถาบันก

การอบรมและส
ะดําเนินธุรกิจไ

รรมการและผู

งานของคณะกร

การ หนา 9-21 

และใหกรรมก

ารณาสรรหาแล
ริษัทฯ เพ่ือพิจา
องคณะกรรมก
ายงานโดยตรงต

ทน 

ารณาสรรหาแล
ย 3 คน เสนอ
ทน โดยมีอํานา
ยงานทางการกํา

ริหาร เลขานุก
การของบริษัทฯ
บาทหนาที่และ
ของกรรมการบ
ตรตาง ๆ ที่จะมี
โดยสมาคมสงเส
ยในป 2557 มีก

ละกําหนดคาตอ

of the Compen
กรรมการบริษัท

สัมมนาใหควา
ไดอยางมีประสิ

บริหารระดบั

รรมการและผูบ

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ารผูจัดการให

ละกล่ันกรองผู
รณาแตงต้ังทําห
การตรวจสอบ 
ตอคณะกรรมกา

ละกล่ันกรองผู
ตอคณะกรรมก
าจหนาที่ตามท่ีก
หนด 

ารบริษัท ผูปฏิ
ฯ เขารวมอบรม
ความรับผิดชอ
บริษัทฯ กรรมก
การเปดอบรมแ
สริมสถาบันกร
รรมการเขาสัม

อบแทน และกร

nsation Comm
ทไทย (IOD) 

มรูดานตาง ๆ 
สิทธิภาพใหแก

บสูง 

บริหารเปนประ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ญเปนกรรมก

ผูที่มีคุณสมบัติ
หนาที่เปนคณะ
 ซึ่งเปนไปตาม
ารบริษัทฯ 

ผูที่มีคุณสมบัติ
การบริษัทฯ เพ่ื
กําหนดไวในก

ฏิบัติงานดานส
มและสัมมนาใน
อบตามแนวทาง
การชุดยอย แล
และสัมมนาให
รรมการบริษัทไ
มมนาหลักสูตรที

รรมการตรวจสอ

mittee (RCC) รุน

 ที่เก่ียวของกับ
กกรรมการและ

จําทุกป ดังน้ี 

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ารบริหาร 

เหมาะสม 
ะกรรมการ
มแนวทาง 

เหมาะสม  
อพิจารณา
ฎบัตรของ

สนับสนุน 
นหลักสูตร
งการกํากับ
ะผูบริหาร 
หกรรมการ
ไทย (IOD) 
ที่เก่ียวของ

อบ  

น 19/2557

ธุรกิจของ 
ะผูบริหาร 



การ

คณะ

บทบาท
ตามแบบ
ซึ่งจัดผล
ผลการป
“ดีมาก”

หลักกา
ตนเอง ซึ

คณ

คณะกร
แบบปร
ทําการป
และประ
“ดีมาก”

การ

แผน

แผนการ
บริษัทฯ

การ

สําหรับก

ประเมินผลการ

ะกรรมการบริษั

จัดใหมีการป
หนาที่ความรับ
บประเมินดังก
ลการประเมินอ
ประเมินการปฏ
” ทุกหมวด 

นอกจากน้ียั
รในการปฏิบัติ
ซึ่งผลการประเมิ

ณะกรรมการชดุ

ในป 2557 จั
รมการสรรหาแ
ระเมินที่ครอบค
ประเมินการปฏ
ะมวลผลเสนอ

” 

ประเมินผลการ

มีการกําหนด

1. การปร
จะเปน
ผลการ

2. การปร
คณะกร

นการสืบทอด

คณะกรรมก
รสืบทอดตําแห
 

รปฐมนิเทศกร

เมื่อมีการเปลี
กรรมการใหม 

รปฏิบัติหนาท่ีข

ษัทฯ 

ประเมินการปฏิ
บผิดชอบของคณ
ลาว สงใหแกส
ออกเปน 5 ระดั
ฏิบัติหนาที่ ป 

งจัดใหมีการป
ติหนาที่ของกร
มนิการปฏิบัติห

ดยอย 

ัดใหมีการประ
และกําหนดคาต
คลุมบทบาทหน
ฏิบัติหนาที่ตาม
คณะกรรมการ

รปฏิบัติหนาท่ีก

ดวิธีการประเมนิ

ะเมินผลการปฏิ
นผูกําหนดวิธีก
ปฏิบัติงาน 

ระเมินผลการป
รรมการสรรหา

ดตําแหนง 

ารสรรหาและก
หนงกรรมการผู

รรมการและผู

ลี่ยนแปลงกรรม
ดังน้ี 

สวนที่ 2 กา

ของคณะกรรมก

บัติหนาที่ในภา
ณะกรรมการบริ
สํานักเลขานุกา
ดับ คือ 1) ดีมาก
2557 ทุกหมวด

ประเมินกรรมก
รมการในทุกด
หนาที่ประจําป 2

ะเมินการปฏิบัติ
ตอบแทน คณะ
นาที่ความรับผิด
มแบบประเมิน
รบริษัทฯ โดยผ

กรรมการผูจัดก

นที่ครอบคลุมแ

ฏิบัติงานของกร
ารและหัวขอใ

ปฏิบัติงานของผ
และกําหนดคา

กําหนดคาตอบ
ผูจัดการใหญ แ

ผูบริหารใหม 

มการหรือผูบริห

ารกาํกบัดูแลกิจก

การบริษัทฯ แล

าพรวมทั้งคณะ
ริษัทฯ ในทุกดา
รองคกรเปนผู
ก 2) ดี 3) พอใ
ดอยูในระดับ “

การบริษัทฯ เป
ดาน และใหกร
2557 กรรมการ

ติหนาที่ของคณ
ะกรรมการบริห
ดชอบของคณะ
นของแตละคณ
ผลการประเมิน

ารใหญและผูบ ิ

ละสอดคลองกั

รรมการผูจัดกา
ในการประเมิน

ผูชวยกรรมการ
ตอบแทนจะเป

บแทน ไดรับมอ
และผูมีอํานาจใ

 

หารใหม สํานั

การ หนา 9-22 

ละคณะกรรมกา

เปนประจําทุกป
าน ใหกรรมการ
รวบรวมและป
ใช 4) ควรปรับ
“ดีมาก” และผ

ปนรายบุคคล โ
รมการแตละค
รทุกคนปฏิบัติห

ณะกรรมการชุ
หาร และคณะก
ะกรรมการชุดย
ณะ สงใหแกเล
นเฉล่ียของคณะ

ริหารระดับสูง 

ับทิศทางการป

ารใหญ คณะกร
น และใหกรรม

รผูจัดการขึ้นไ
นผูประเมินผล

อบหมายจากค
ในการจัดการ เ

กเลขานุการอง

     บริษัท ทุน
แบบแสด

รชุดยอย 

ป โดยจัดใหมีแ
รทุกคนทําการป
ระมวลผลเสน

บปรุง และ 5) ต
ลการประเมิน

โดยจัดใหมีแบ
นทําการประเมิ
หนาที่ครบถวนใ

ดยอย ไดแก ค
รรมการบริหาร
ยอยในทุกดาน 
ขานุการของแ
ะกรรมการชุดย

 

ระกอบธุรกิจขอ

รรมการสรรหา
มการที่ไมเปน

ป (ไมนับรวม
การปฏิบัติงาน 

ณะกรรมการบ
เพ่ือความตอเน่ื

คกรรับผิดชอบ

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

แบบประเมินที่ค
ประเมินการปฏิ
นอคณะกรรมกา
ตองปรับปรุง โด
แยกรายหมวด

บบประเมินที่ค
มินการปฏิบัติห
ในทุกดาน 

คณะกรรมการต
รความเสี่ยง โ
โดยใหกรรม
ตละคณะเปนผ
ยอยทุกคณะ อ

องกลุมธนชาต

าและกําหนดคา
นผูบริหารเปน

กรรมการผูจัด
 

บริษัทฯ ในการ
น่ืองในการบริห

บในการจัดเตรีย

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ครอบคลุม
ฏิบัติหนาที่
ารบริษัทฯ 
ดยคาเฉล่ีย 
ด ไดระดับ 

ครอบคลุม
หนาที่ของ

ตรวจสอบ 
ดยจัดใหมี
การทุกคน 
ผูรวบรวม 
ยูในระดับ  

 ดังน้ี 

าตอบแทน 
ผูประเมิน 

การใหญ) 

รจัดเตรียม
หารจัดการ

ยมเอกสาร



การ

บริษัทฯ
สามัญผู
แตงต้ังผู

และมีคณุ

บริษัทฯ
ดังน้ี 

1. ขอมูลบ
การดําเ

2. กําหนด
ประจํา 

3. คูมือคุณ
ตามกฎ
การกํา
บุคคลภ
หนาที่แ

รแตงตั้งผูสอบ

คณะกรรมก
ฯ ในการแตงต้ัง
ผูถือหุนทุกครั้ง 
ผูสอบบัญชีจาก

1. นางสาว

2. นางสาว

3. นางสาว

โดยผูสอบบัญ
ณสมบัติตามเก

ในรอบป 25
และบริษัทยอย

1. คาตอบ

1.1 ค

1.2 ค

2. คาบริก

ป 2557
ระบบการให
ดํารงเงินกอ
ประกันภัยกํา
โดยจายในรอ

 

บริษัทฯ ประก
เนินธุรกิจของบ

ดการประชุมขอ
 และวาระพิเศษ

ณสมบัติการดํา
ฎหมายที่เก่ียวกับ
กับดูแลกิจการ
ภายนอกของกล
และขอพึงระวัง

บบัญชีและพิจ

ารตรวจสอบพิ
งผูสอบบัญชี รว
 โดยในการปร
บริษัท สํานักงา

วรัตนา  จาละ 

วภูริ์พรรณ  เจริ

วรุงนภา  เลิศสุ

ญชีทั้ง 3 ราย ที
ณฑ ธปท. กําห

57 คาตอบแทน
ย โดยมีนางสาว

บแทนการสอบบั

คาตอบแทนการ

คาตอบแทนการ

การอ่ืน (Non - A

7 บริษัทยอยจา
หบริการโอนเงิน
งทุนตามระดับ
าหนด คาตรวจ
อบปบัญชี 2557

สวนที่ 2 กา

อบดวย รายงา
บริษัทฯ 

องคณะกรรมกา
ษประจํางวด 

ารงตําแหนงกร
บการประกอบ
รที่ดี นโยบายก
ลุมธนชาต เปน
ตามกฎหมาย 

จารณาคาตอบ

พิจารณาเสนอแ
วมถึงคาตอบแท
ระชุมสามัญผูถื
าน อีวาย จํากัด 

รญิสุข 

วรรณกุล 

ที่เสนอมีรายช่ือ
หนด ซึ่ง ธปท.ไ

นการสอบบัญ
วรัตนา  จาละ ผู

บัญชี (Audit Fe

รสอบบัญชีของ

รสอบบัญชีของ

Audit Fee) 

ายคาตอบแทน
นทางอิเล็กทรอ
บความเสี่ยงตา
สอบเพ่ือวัตถุป

7 จํานวน 1,525

ารกาํกบัดูแลกิจก

นประจําปของ

ารบริษัทฯ คณ

รรมการและผูบ
ธุรกิจสถาบันก
การบริหารคว
นตน รวมทั้งแน

บแทนของผูส

แตงต้ังผูสอบบั
ทนการสอบบัญ
อหุน  เมื่อวันที
 “สํานักงาน อีว

ผูสอบบัญชีรั

ผูสอบบัญชีรั

ผูสอบบัญชีรั

อปรากฏเปนผูส
ไดใหความเห็นช

ชีของผูสอบบั
ผูสอบบัญชีรับอ

ee) 

บริษัทฯ  จํานว

บริษัทยอยรวม

ของงานบริกา
อนิกส ตามที่ ธ
ามที่สํานักงาน
ประสงคเฉพาะ 
5,000 บาท 

การ หนา 9-23 

งบริษัทฯ ซึ่งจะ

ะกรรมการชุดย

บริหาร ประกอ
การเงิน นโยบา
ามเสี่ยงของกล
นบพระราชบัญ

สอบบัญชี 

ญชี และคาตอ
ญชี เพ่ือเสนอต
ที่ 3 เมษายน 25
วาย” เปนผูสอบ

รบัอนุญาตเลขท

รบัอนุญาตเลขท

รบัอนุญาตเลขท

สอบบัญชีที่ไดรั
ชอบแลว 

ญชี สํานักงาน
อนุญาตเลขทะเ

วนเงิน  900,000

ม 17 บริษัท เปน

รอื่น ซึ่งไดแก 
ปท. กําหนด 
คณะกรรมการ
 และการเปนที่

     บริษัท ทุน
แบบแสด

ะแสดงวิสัยทัศน

ยอย ตลอดจนว

อบดวย คุณสมบ
ยที่สําคัญของก
ลุมธนชาต นโ
ญัติและประกา

บแทนการสอบ
อผูถือหุนพิจาร

557 ผูถือหุนพิจ
บบัญชีของบริษั

ทะเบียน 3734  

ทะเบียน 4950  

ทะเบียน 3516 

รับความเห็นชอ

 อีวาย ซึ่งเปนส
บียน 3734 เปน

0  บาท  

นจํานวนรวม 17

 การตรวจสอบ
การสอบทานแ
รกํากับและสง
ปรึกษาธุรกิจที่

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

น กลยุทธ และ

วาระการประชุ

บัติและลักษณ
กลุมธนชาต เชน
โยบายการใชบ
าศที่เก่ียวของ 

บบัญชีตอคณะ
รณาอนุมัติในก
จารณาและมีมติ
ัทฯ ดังน้ี 

 และ /หรือ 

 และ/หรือ 

อบจาก สํานักง

สํานักงานสอบ
นผูสอบบัญชีขอ

7,735,000 บาท

บพิเศษและการ
และตรวจสอบร
งเสริมการประ
ที่ไมเก่ียวกับงาน

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  

ะเปาหมาย 

ม ทั้งวาระ

ะตองหาม 
น นโยบาย
บริการจาก
ตลอดจน

ะกรรมการ
การประชุม
ติอนุมัติให

าน ก.ล.ต. 

บบัญชีของ
องบริษัทฯ 

 

รตรวจสอบ
รายงานการ
ะกอบธุรกิจ
นสอบบัญชี 



10. คว
 

การดําเ

ตอบสน
ธุรกิจซึ่
ตอสังคม
ไดมุงเน
ตรวจส
ระหวาง

รับผิดช
ความรับ
ทั้งจากภ
การทําง
ใหความ
ยังมุงเน
การมีสว
และการ
การสงเส

การดําเนิ

ผูมีสวน
ความรับ
พนักงาน

 
ยังไมได
ผูมีสวน
การสรา

 

วามรบัผิดชอ

เนินงานดานก

กลุมธนชาต เ
นองตอทุกความ
งมีเปาหมายสํ
มดวยความมุงมั
นนควบคูไปกับ
อบได ซึ่งสงผ
งเศรษฐกิจ สังค

ดวยความมุงมั
ชอบตอสังคมแ
บผิดชอบตอสัง
ภายในและภาย
งานที่มีประสิท
มเห็นตอโครงก
นนการเติมเต็มส
วนรวมของพนั
รทํากิจกรรมเพื่
สริมและพัฒนา

การกําหนดแน
นินงานที่ครอบ
1.  การตอตาน
2.  การปฏิบัติต
3.  การประกอ
4.  ความรับผิด
5.  การรวมพัฒ

นอกจากการค
นไดเสียทุกกลุม
บผิดชอบตอสัง
น ลูกคา คูคา คูแ

ถึงแมวาในปจจ
ดมีการสรางขอ
นไดเสียทุกกลุ
างขอผูกพันดังก

 

ส

อบตอสังคม

การแสดงควา

ปนองคกรธุร
มตองการในแต
าคัญ คือ ผลกํา
มั่นในการสราง
บการดําเนินธุรกิ
ลใหกลุมธนช
ม และสิ่งแวดล

มั่นดังที่ไดกลา
และสิ่งแวดลอ
งคม โดยมีการ
ยนอกกลุมธนช
ทธิภาพ มีความ
การที่เก่ียวของกั
สวนที่ขาดของ
ักงาน ผานการด
ือสังคม ไดแก 
าการศึกษา และ

นวทางการดําเ
คลุมประเด็นสํ
การทุจริตและก
ตอแรงงานอยาง
บกิจการดวยคว
ดชอบตอผูบริโภ
ฒนาสังคมและสิ

คํานึงถึงประเด
ถือเปนอีกสวน
งคมน้ัน ไดมุง
แขง ภาครัฐ หรื

จุบัน การกําหน
อผูกพันรวมกับ
มในการดําเนิ
กลาว ทั้งน้ี เพ่ือใ

สวนที่ 2 ความร

ม 

ามรับผิดชอบ

กิจที่มุงมั่นให
ตละชวงชีวิตขอ
าไรจากการดํา
สรรคและพัฒน
กิจใหอยูภายใต
ชาตสามารถพัฒ
ลอม  

าวมาขางตน ก
อมขึ้น  เพ่ือเป
คัดสรรผูทรงค
ชาต เพ่ือเขารวม
โปรงใส และต
กับการดําเนินงา
งสังคมและรวม
ดําเนินงานดาน
 การรณรงคแล
ะการอนุรักษสิ่ง

นินงานดานกา
าคัญที่เก่ียวของ
การคอรรัปช่ัน  
งเปนธรรม 
วามเปนธรรม 
ภค 
สิ่งแวดลอม 

ด็นหลักในกา
นหน่ึงที่กลุมธน
เนนใหผูมีสวน
รอืแมกระทั่งสงั

นดแนวทางการ
บผูมีสวนไดเสี
นงาน อยางไร
ใหการดําเนินงา

 

รับผิดชอบตอสั

บตอสังคมของ

หบริการทางก
องลูกคา หากแ
าเนินธุรกิจเพีย
นาสังคม ถือเปน
ตกรอบของควา
ฒนาธุรกิจใหดํ

กลุมธนชาตจึง
นกลไกสําคัญ
คุณวุฒิที่มีความ
มเปนคณะกรร
ตรวจสอบได ผ
านดานการแสด
มสรางสรรคสัง
นการแสดงความ
ละสงเสริมเอกลั
งแวดลอม  

ารแสดงความ
งกับการดําเนิน
 

รปฏิบัติเพ่ือแ
นชาตไดใหความ
นไดเสียทุกกลุ
งคมและสิ่งแวด

ดําเนินงานดาน
สีย (Stakeholde
รก็ตาม กลุมธ
านดานการแสด

สังคม หนา 10- 

งกลุมธนชาต

ารเงินอยางคร
ตกลุมธนชาตไ
ยงเทาน้ัน อยาง
นหลักการดําเนิ
ามมีจริยธรรม แ
าเนินไปอยาง

งไดมีการแตงต
ญในการขับเค
มรูและประสบ
รมการ ดวยคว
ผานการดําเนิน
ดงความรับผิดช
งคมใหมีการพั
มรับผิดชอบตอ
ลักษณวัฒนธรร

รับผิดชอบตอ
งานของกลุมธน

แสดงความรับ
มสําคัญ ในการ
ม ไมวาจะเปน
ดลอมไดรับการ

นการแสดงควา
ers Engagem
นชาตไดเล็งเห็
ดงความรับผิดช

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

1 

 

รบวงจรเพ่ือเติ
ไมไดใหความส
งไรก็ตาม การแ
นินธุรกิจอีกประ
และธรรมาภิบา
ยั่งยืนควบคูกับ

ต้ังคณะกรรมก
ลื่อนการดําเนิ

บการณในการดํ
ามมุงมั่นในกา
การพิจารณาแน
ชอบตอสังคม 
ัฒนาอยางยั่งยืน
อสังคมทั้งในกร
รมไทย การทําน

สังคม กลุมธน
นชาตใหมากทีส่

ผิดชอบตอสัง
รกําหนดแผนดํา
น ผูถือหุน เจาห
ดูแลอยางเหมา

มรับผิดชอบตอ
ment) เพ่ือใ
ห็นและตระหน
ชอบตอสังคมสา

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ติมเต็มทุกควา
สําคัญเฉพาะกา
แสดงความรับ
ะการหน่ึงที่กลุม
าลที่ดี โปรงใส
บการสรางควา

การพิจารณาโ
นินงานดานกา
ดําเนินงานดาน
ารสงเสริมใหเกิ
นวทาง ทิศทาง
นอกจากน้ี กลุม
นในทุก ๆ ดาน
ระบวนการดําเน
นุบํารุงพระพุท

นชาตไดมุงเน
สุด ไดแก 

งคมแลว การค
าเนินงานดานก
หน้ี กรรมการ ผ
าะสมและเปนธ

อสังคมของกลุม
ใหเกิดการเช่ือม
นักถึงความสํา
ามารถตอบสน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

 

มสําเร็จ  
ารดําเนิน
บผิดชอบ          
มธนชาต          
สสามารถ
ามสมดุล

ครงการ
ารแสดง          
นดังกลาว          
กิดระบบ          
ง รวมทั้ง          
มธนชาต
น ภายใต          
นินธุรกิจ
ธศาสนา 

นใหเกิด          

คํานึงถึง          
การแสดง          
ผูบริหาร 
รรม  

มธนชาต 
มโยงกับ          
าคัญของ          
อง               

  
        

       
 
        
      

   

     

              
                   

                
         



และเปน
รวมกับผ

กระบว

ตอสังคม
ที่ยอมรั
แนวทา
แหงควา

ประเดน็

 
ความสํ
มีทั้งสิ้น

 
เก่ียวขอ

 

การจางง

สวัสดิก

การพัฒ

การสงเส

นไปตามความ
ผูมีสวนไดเสียใ

วนการในการจ

มาตรฐานท่ีกลุ
ม ไดแก แนวท
ับอยางกวางข
งของ ตลท. ดั
ามยั่งยืนในอนา

นสําคัญในกา

จากการวิเครา
าคัญของประเ

น 5 ประเด็น ซึ่ง

1. การตอตานก
งกับการคอรรัป

2. การปฏิบัติต

ประเด็น
งาน 

ารและการดูแล

นาและสงเสริม

สริมการมีสวน

 

ส

ตองการของผู
ในอนาคต  

จัดทํารายงาน

มธนชาตไดนํา
ทางความรับผิด
วางในองคกร
ังกลาว ถือเปน
าคต เพ่ือใหครอ

ารดําเนินงานด

าะหประเด็นที่
เด็นในการดําเ
ไดมีการสรุปแน

การทุจริตและก
ปช่ัน) 

อแรงงานอยาง

นมุงเนน 

ลพนักงาน 

มศักยภาพพนักง

รวม 

สวนที่ 2 ความร

มีสวนไดเสียทุ

นความรับผิดช

มาใชในการพัฒ
ชอบตอสังคมข
และผูที่ปฏิบัติ
นจุดเริ่มตนที่ดี
อบคลุมทุกประ

ดานการแสดง

สงผลกระทบ
นินงานดานกา
นวปฏิบัติที่เก่ียว

การคอรรัปชั่น

เปนธรรม 

-

-  

-  
-  

-   

งาน -  

-  

-  

-  

รับผิดชอบตอสั

ทุกกลุม จึงมีคว

ชอบตอสังคม

ฒนาแนวทางป
ของกิจการของ
ิงานดานการแ

ดในการพัฒนา
เด็นที่ตองรายง

งความรับผิด

ตอผูมีสวนได
ารแสดงความร
วของในแตละป

น  (อธิบายอ

กําชับใหมีการ
อยางเครงครัด
กําหนดแนวท
และสามารถต
มีกระบวนการ
แตงต้ังคณะก
อาคารตาง ๆ 
ดูแล และเสน
กําหนดขอป
โดยมุงเนนไ
ที่พนักงานจะ
มุงเนนการส
ศักยภาพของพ
พัฒนาระบบ
โปรงใส เปนธ
สงเสริมใหพ
ทั้งในดานการ
เปดโอกาสใ
ผานชองทางต

สังคม หนา 10- 

วามมุงมั่นในก

มของกลุมธน

ฏิบัติและการเขี
งตลาดหลักทรัพ
แสดงความรับผิ
รายงานและเต
าน ทั้งในระดับ

ชอบตอสังคม

 เสียและการดํ
รับผิดชอบตอ
ประเด็นไวดังน้ี

อยูในสวนการเ

แ
รปฏิบัติตามพร
ด 
ทาง และเกณฑใ
ตรวจสอบได  
รในการสรรหา
กรรมการสวัส
 เพ่ือเปนตัวแท
อความคิดเห็น 
ฏิบัติตอพนักง
ไมใหเกิดการเ
ไดรับอยางชัดเ
สรางองคกรแห
พนักงานอยางเห
บการประเมิน
ธรรม และสามา
พนักงานมีสวน
รวางแผน และก
หพนักงานได
ตาง ๆ อยางเหม

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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ารพัฒนาแนวท

ชาต 

ขียนรายงานการ
พยแหงประเทศ
ผิดชอบตอสังค
ตรียมความพรอ
บประเทศและระ

ม 

าเนินธุรกิจ กล
สังคม โดยปร
น้ี 

ปดเผยเกี่ยวกับ

นวปฏิบัติ 
ะราชบัญญัติคุม

ในการคัดเลือกพ

 คัดเลือกบุคลา
ดิการในสถาน
นของพนักงาน
ในเรื่องการจัดส
งานและคูมือสํ
ลือกปฏิบัติ ร
จน 
หงการเรียนรู
หมาะสมและตอ
ผลการปฏิบั ติ
ารถตรวจสอบไ
นรวมในการดํ
การปฏิบัติงาน 
ดแสดงความคิ
าะสมและทั่วถึ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ทางการสรางข

รแสดงความรับ
ศไทย (“ตลท.”
คม โดยการปฏิ
อมสูการจัดทํา
ะดับสากล 

ลุมธนชาตไดจั
ะเด็นสําคัญใน

บการปองกันก

มครองแรงงาน 

พนักงานที่ชัดเจ

ากรที่เปนระบบ
นประกอบกิจก
นในการรวมป
สวัสดิการใหแก
สําหรับพนักงา
วมทั้งระบุผล

  โดยสงเสริม
อเน่ือง 
ติงานใหมีปร
ได 
ดําเนินกิจกรรม

คิดเห็นและขอ
ึง 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ขอผูกพัน

บผิดชอบ
”) ซึ่งเปน          
ฏิบัติตาม
ารายงาน          

จัดลําดับ
นป 2557          

ารมีสวน

 พ.ศ. 2541 

จน โปรงใส 

บ 
การ ประจํา
รึกษาหารือ 
กพนักงาน 
านที่ชัดเจน   
ลประโยชน   

การพัฒนา

ะสิทธิภาพ 

มเพ่ือสังคม   

อเสนอแนะ   

 

       

  



 

จรรยาบ

การสงเส

 

 

 

3. การประกอบ

ประเด็น
บรรณธุรกิจ (Co

สริมคูคาที่มีคว

 

ส

บกิจการอยางเป

นมุงเนน 
ode of Conduct

ามรับผิดชอบต

สวนที่ 2 ความร

ปนธรรม 

)  -

-

-

-

ตอสังคม -  

รับผิดชอบตอสั

มีการ กําหน
และพนักงาน
ในการประพ
ความเปนธรร
ตอผูบังคับบัญ
ทุกกลุม 
มีการกําหนดจ
พนักงาน เพ่ือ
กํากับดูแลให
ประเด็นของก
การฟอกเงิน เ
ในป 2557  ที
ธุรกิจ ดังน้ี 
1) ปรับปรุง

การคอรร
2) กําหนดใ

ในแนวท
3) จัดหลักส

ทุกระดบั
4) พัฒนา C

(Intranet
5) จัดใหผูบ

ปฏิบัติต
การไมแ
(Conflict

6) จัดทําแบ
เพ่ือทดส
หลักเกณ

มีหลักการใน
วาจะไมสงเส ิ
มนุษยชนโดย
ที่ผิดศีลธรรมแ

สังคม หนา 10- 

แ
ดจรรยาบรร

นของกลุมธนช
พฤติปฏิบัติเปน
ม มีความรับผิด
ญชา และตอผูใ

จรรยาบรรณธุร
เปนแนวทางปฏ
หมีการปฏิบัติต
การปองกันคว
ปนตน  
ที่ผานมา กลุมธ

งคูมือจรรยาบ
รปัช่ันของกลุม
ใหบริษัทในกลุ
ทางปฏิบัติเดียวก
สูตรอบรมเรื่อ
บ และลงนามรับ
CG E-learni
) เพ่ือใหพนักง
บริหารและพน
ามคูมือจรรรย
แสวงหาผลประ
t of  Interest) ต
บบประเมินพ
สอบและวัดระด
ณฑการกํากับดูแ
การคัดเลือกคูค
ริมคูคาที่ไมมีค
ยการใชแรงงาน
และผิดกฎหมา
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แบบแสดงร
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นวปฏิบัติ 
รณธุร กิจ เ พ่ือ
ชาต ใชเปนคูมื
นแบบอยางที่ดี
ดชอบ ต อ ตน เ
ใตบังคับบัญชา

รกิจ จรรยาบรร
ฏบิัติอยางชัดเจ
ตามจรรยาบรร
ามขัดแยงทางผ

ธนชาตไดดําเน

รรณ ใหสอดค
ธนชาต 
มธนชาตปรับป
กัน 
งคูมือจรรยาบ
บทราบคูมือจรร
ng และเผย
านสามารถศึกษ
นักงานทุกระด
าบรรณดังกลา
ะโยชนทางธุร
อกลุมธนชาต 
นักงานทุกระ
ดับความรู ควา
แลกิจการที่ดีแล
คาในการดําเนิน
วามรับผิดชอบ

นเด็ก หรือใหกา
ย 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ใหกรรมการ
มือเพ่ือยึดถือเป
ดีในการปฏิบัติ
อ ง  ต อ เ พ่ื อน
า รวมทั้งตอผูมี

รณกรรมการ ผูบ
น  
รณธุรกิจ ที่คร
ผลประโยชน 

นินการเร่ืองจร

คลองกับนโยบ

ปรุงคูมือดังกลา

บรรณใหกับพน
รยาบรรณอยาง
ยแพรในระบบ
ษาและเรียนรูดว
ดับทุกคนลงน
าว และลงนาม
กิจที่ขัดแยงผล

ะดับของทั้งก
ามเขาใจในการ
ะจรรยาบรรณ 
นธุรกิจรวมกันอ
บตอสังคม เชน 
ารสงเสริมการด

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ร  ผูบริหาร   
ปนแนวทาง   
ติหนาที่ดวย   
นร ว ม ง าน   
สวนไดเสีย

บริหาร และ

รอบคลุมถึง
การปองกัน

รรยาบรรณ

บายตอตาน   

าวใหเปนไป

นักงานใหม   
ตอเน่ือง 
อินทราเน็ต 
วยตนเอง 
นามยอมรับ
มแบบยืนยัน
ลประโยชน 

ลุมธนชาต   
รปฏิบัติตาม
  2 ครั้งตอป 
อยางชัดเจน
 ละเมิดสิทธิ
ดําเนินธุรกิจ



 

การใหข
แกผูบริโ
การคุมค

 

 

การสนั
ด านกา
ที่เก่ียวข
ไมแสวง

การส ง
สิ่งแวดล

 

กิจกรร

ตอสังคม
ไดมีธุรกิ
สวนรว
ลูกคา คู
สังคมแล

วัฒนธร
ทั่วไป   

4. ความรับผิดช

ประเด็น
ขอมูลเก่ียวกับ
โภคอยางชัดเจน
ครองสิทธิของลู

5. การรวมพัฒ

ประเด็น

ับสนุน และส
าร พัฒนาสั งค
ของ ทั้งภาครัฐ ภ
งหากําไร 

ง เสริ มการอน
ลอม 

รมเพื่อสังคมแ

เปนกิจกรรมที่ด
มในกระบวนก
กิจธนาคารพาณิ
มในการจัดกิจก
คา และประชา
ละสิ่งแวดลอม 

1. ดานการรณร
รรมไทย วัฒนธ
 
 
 

 

ส

ชอบตอผูบริโภ

นมุงเนน 
บสินคาและผลิ
น 
ลูกคา  

นาสังคมและสิ่

นมุงเนน 

งเสริมการดําเ
คม กับองค กร
ภาคเอกชน และ

นุรั กษพลั ง ง า

และส่ิงแวดลอ

ดําเนินการนอก
การ ซึ่งกลุมธน
ณิชยภายในกลุม
กรรมเพ่ือสังคม
าชนในชุมชนให
 ซึ่งถือเปนการมี

รงคและสงเสริ
ธรรมทองถิ่น แ

สวนที่ 2 ความร

ค 

ลิตภัณฑ   -  

-  
-  

-   

-  

งแวดลอม 

เนินงาน
รต า ง  ๆ   
ะองคกร

-  

านและ -  
-  
-  

อม (CSR-afte

กเหนือจากการด
ชาตไดดําเนินก
ม มีสาขาครอบ
ม ซึ่งดําเนินการ
หมีสวนรวมใน
มสีวนรวมในก

มเอกลักษณวัฒ
และศาสนา ภาย

รับผิดชอบตอสั

มีการประชาสั
ที่เก่ียวของให
ใหบริการตาม
กําหนดใหพ
ไมนําขอมูลใด

 รักษาความลับ
และผูที่เก่ียวข
จัดระบบหรือ
รองเรียนเก่ียว
ทราบอยางรว

วางแผนและด
องคกรไมแส
เชน ดานการ
ดานสิ่งแวดลอ

กําหนดนโยบ
กําหนดมาตรก
รณรงค กระต
พลังงานและสิ

er-Process)  

ดําเนินธุรกิจปก
การดานน้ีมาโด
บคลุมทั่วประเท
รภายใตความร
นการทํากิจกรร
ารพัฒนาสังคม

ฒนธรรมไทยแ
ยใตการสงเสริม

สังคม หนา 10- 

แ
สัมพันธรายละเ
แกลูกคาและผูบ
มมาตรฐานวิชาชี
นักงานเครงค
ด ๆ ของลูกคาไ
บของลูกคา รว
ของโดยมิชอบ  
อชองทางเพ่ือใ
วกับบริการ แล
ดเร็ว 

แ

ดําเนินกิจกรรม
วงหากําไรในก
รศึกษา ดานกา
อม รวมทั้งการเ

ายดานการอนุรั
การในการอนุรั
ตุน และสงเสริ
สิ่งแวดลอมอยา

 

กติ และการดําเน
ดยตลอดต้ังแตเ ิ
ทศ สํานักงานเค
รวมมือของพนั
มน้ัน ๆ โดยใ
มในดานตาง ๆ ด

ละศาสนา เพ่ื
มการมีสวนรวม
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แนวปฏิบัติ 
เอียดสินคาและ
บริโภคทั่วไปอ
ชีพที่ดี มีคุณภาพ
รัดในการรักษ
ไปเผยแพรแกบุ
วมถึงไมนําไปใ
เวนแตจําเปนต
หลูกคา  สามา
ละดําเนินการแก

นวปฏิบัติ 

มรวมกับองคก
การพัฒนาชุมช
ารสงเสริมแล
เสริมสรางความ

รกัษพลังงานที่ชั
ักษพลังงาน 
มใหพนักงานม
งจริงจังและยั่ง ื

นินงานดานการ
ริ่มดําเนินธุรกิจ
ครือขาย (HUB)
กงานในกลุมธ
นป 2557 ไดมีก
ดังน้ี 

อรวมสงเสริมกิ
มของชุมชน พ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ะผลิตภัณฑ รวม
อยางชัดเจน 
พ รักษาความลั
ษาความลับขอ
คคลอื่น  
ใชเพ่ือประโยช
ตองปฏิบัติตามก
ารถแสดงความ
กไขรวมท้ังแจ

กรภาครัฐ ภาคเ
ชนและสังคมใน
ะอนุรักษวัฒน
มเขมแข็งของสั

ชัดเจน 

มีสวนรวมในก
ยืน 

รแสดงความรับ
จ ตอมาเมื่อกลุม
) ในภาคตาง ๆ
ธนชาต รวมทั้งเ
การดําเนินกิจก

กิจกรรมดานเอ
พนักงาน และป

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

มทั้งออกคูมือ

ลับของลูกคา 
องลูกคาและ   

ชนของบริษัท
กฎหมาย 
มคิดเห็นหรือ
งผลใหลูกคา   

เอกชน และ
นดานตาง ๆ 
นธรรมไทย   
สังคม 

การอนุรักษ

บผิดชอบ
มธนชาต
ๆ จึงไดม ี         
เชิญชวน
กรรมเพ่ือ

อกลักษณ
ระชาชน

 

 

    



ในการพ
ในการพ
สตรี หรื

ขึ้น สาม
ในการแ

ตอสิ่งแว
ประสิท

กิจกรรม
การสรา
ในรูปแบ
ในการป
ในการด
พระบาท

1. ดาน

พิธีถวา

ผาพระก
ดังกลาว
ปูชนียส

พระราช
ลูกคา คูค
สมทบท
แกเด็กน
รวมทั้งสิ

2. ดานการสงเส
พัฒนาสังคม ผ
พัฒนาสังคมให
รอืผูดอยโอกาส

3. ดานการสงเ
มารถผลิตและ
แขงขันที่สูงขึ้น 

4. ดานการจัด
วดลอมซึ่งอาจ
ธิภาพสูงสุด รว

นอกจากน้ี ยังไ
มทางสังคมขอ
างสรรคสังคมค
บบตาง ๆ ใหมคี
ปฏิบัติ  มีความ
ดําเนินชีวิต แล
ทสมเด็จพระเจา

นการรณรงคแ

ายผาพระกฐิน

กลุมธนชาตได
กฐินพระราชท
วอยางตอเน่ืองม
สถานไวใหคงอย

ในป 2557 กล
ชทานผาพระกฐิ
คาตาง ๆ รวมทั้
ทุนจัดสรางอาค
นักเรียนที่มีผล
สิ้น 51 ทุน 

 

ส

สริมและสนับส
ผานการสนับส
หเขมแข็งและมี
สอื่น ๆ  

เสริมและพัฒน
ะพัฒนาศักยภ
 ซึ่งถือเปนการว

การสิ่งแวดลอ
เกิดจากการดํา
วมทั้งการรณรง

ไดมีการจัดต้ัง ม
องกลุมธนชาต
วบคูไปกับการ
ความรูในการพั
มเช่ือมั่นและส
ละพัฒนาความ
าอยูหัว รวมถึงก

และสงเสริมเอ

นพระราชทาน

ดดําเนินการใน
านน้ัน เกิดขึ้นค
มาเปนประจําทุ
ยูคูชาติไทย  

ลุมธนชาตไดรับ
ฐิน ใหนําไปถว
ั้งผูบริหาร พนัก
คารพิพิธภัณฑไ
การเรียนดี มีค

สวนที่ 2 ความร

สนุนการดําเนินง
สนุนการดําเนิ
มีความยั่งยืน โด

นาการศึกษา เพ่ื
าพของเด็กแล
วางรากฐานสําค

อม เพ่ือแสดงค
เนินธุรกิจของ
ค และสรางจิต

มูลนิธิธนชาตเพ
ดวย โดยกิจกร
พัฒนาสังคม มี

พัฒนา ปรับปรุง
สามารถตัดสิน
มเปนอยูของต
การสรางเครือข

อกลักษณวัฒน

น ประจําป 25

การถวายผาพร
ครั้งแรกในป 2
ทุกป ซึ่งถือเปน

บพระมหากรุณ
าย ณ วัดพนัญเชิ
กงาน และประช
ไมสัก เปนจําน
วามประพฤติดี

รับผิดชอบตอสั

งานเพ่ือสาธาร
นินงานเพ่ือสัง
ดยครอบคลุมทุ

อรวมเติมเต็มแ
ละเยาวชนไทย
คัญในการพัฒน

วามมุงมั่นในก
กลุม ผานการส
ตสํานึกในการอ

พ่ือสังคมไทย ขึ
รรมของมูลนิธิ
มีเปาหมายในกา
 และเปล่ียนแป

นใจดวยตนเอง
ตนเองใหดียิ่งขึ
ขายและการประ

นธรรมไทยแล

557 

ระกฐินพระราช
549 ณ วัดแกว
กิจกรรมที่สงเส

ณาธิคุณจากพระ
ชิงวรวิหาร จังห
ชาชนทั่วไป ไดมี
นวนเงิน 10,817
ดี แตขาดแคลน

สังคม หนา 10- 

ณกุศล เพ่ือแสด
คมขององคกา
ทุกกลุมเปาหมา

และพัฒนาระบบ
ยใหเปนที่ทัดเ
นาความเขมแข็ง

การดําเนินการ
สงเสริมความรู
นุรักษพลังงาน

ขึ้น เพ่ือเปนกล
ธิธนชาตเพ่ือสัง
ารสรางโมเดลต
ปลงตนเอง ทั้งใน
ง รวมทั้งมีทัศน
ขึ้น ภายใตแนว
ะสานงานชวยเห

ละศาสนา 

ชทานมาเปนป
วโกรวาราม จัง
สริมการทํานุบํา

ะบาทสมเด็จพร
หวัดพระนครศรี
มจีิตศรัทธารวมก
7,466.93 บาท แ
นทุนทรัพยในก
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ดงออกถึงการเป
ารสาธารณกุศ
าย ไมวาจะเปน

บการศึกษาไทย
เทียมกับนานา
งของชาติ 

ที่สามารถลดผ
 ความเขาใจใน
ในกลุมผูบริหา

ลไกสําคัญในกา
งคมไทยสวนใ
ตนแบบในการพ
นเรื่องของความ
นคติ คานิยมที่
วความคิด “เศ
หลือสังคมในส

ระจําตอเน่ือง โ
งหวัดกระบี่ จาก
ารุงพระพุทธศา

ะเจาอยูหัว ทรง
รีอยุธยา ในการน
กัน ในการถวาย
และไดใหการส
การศึกษา รว

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ปนพลเมืองดีมีส
ศลตาง ๆ ที่ดํา
นผูปวย เด็กและ

ยใหมีประสิทธิ
าชาติ และเพ่ิม

ผลกระทบทาง
นการใชพลังงา
ารและพนักงาน

ารขับเคล่ือนกา
ใหญน้ัน มุงเน
พัฒนาชุมชนแ
มรู ความคิด แล
ที่ถูกตองและเห
ศรษฐกิจพอเพีย
สภาวการณตาง 

โดยจุดเริ่มตนก
กน้ันไดดําเนิน
าสนา พระอาร

งพระกรุณาโปร
น้ี บริษัทในกลุ
ยปจจัยใหแกวัด
สนับสนุนทุนก
วมทั้งโรงเรียน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

สวนรวม
เนินงาน          
ะเยาวชน 

ภาพมาก
มโอกาส          

งออมที่ม ี         
นใหเกิด

น 

ารดําเนิน
นใหเกิด          
ละสังคม         
ละทักษะ
หมาะสม          
ยง” ของ
 ๆ  

การถวาย          
กิจกรรม
ามหลวง 

รดเกลาฯ 
มธนชาต 
 เพ่ือรวม
การศึกษา         
นในพ้ืนที่          

      

       

     

    

         

   

    



โครงกา

ความเป
ใหเอกล
ทางสังค
ใหเยาวช
ซึ่งวัฒน
โดยกิจก
ใหนักเรี
เพ่ือแขง
โดยในป

เสริมสร
พิเศษ เพื
หลัก เพ่ื
เครือข
(“ธนาค

าร “ธนชาต ริ

โครงการ “ธนช
ปนไทย ทั้งการ
ลักษณดังกลาว
คมที่ไดรับผลก
ชนของชาติเกิด
นธรรมทางดานภ
กรรมหลักตามโ
รียน นักศึกษา
งขันชิงถวยรางวั
ป 2557 เปนการ

นอกจากนี้ ในป
รางเอกลักษณข
พ่ือประสานงาน
ือบูรณาการการ
ายเยาวชนดา
ารธนชาต”) เป

 

ส

ริเร่ิม..เติมเต็ม

ชาต ริเริ่ม..เติมเ
รอานฟงเสียงภ
วยังคงอยูคูกับ
กระทบจากวัฒน
ดความรูสึกรักแ
ภาษาไทยและม
โครงการมี 2 รูป
าต้ังแตระดับช้ั
วัลพระราชทาน
รจัดโครงการเป

ปที่ผานมาไดมี
ของชาติ สํานัก
นโครงการอันเน
รทํางานดานเครื
นเอกลักษณใ
นหนวยงานภา

สวนที่ 2 ความร

ม เอกลักษณไท

เต็ม เอกลักษณไ
ภาษาไทย และ
คนไทย ไมให
นธรรมตางชาติ
และหวงแหนวัฒ
มารยาทไทยน้ัน
ปแบบ ไดแก ก
ช้ันประถมศึกษ
สมเด็จพระเทพ
ปนปที่ 43 มีผูเข

มีการดําเนินงาน
งานปลัดสํานัก
น่ืองมาจากพระ
รอืขายเอกลักษ
ใหสานตอคว
คเอกชนเพียงแ

รับผิดชอบตอสั

ทย” 

ไทย” มีวัตถุปร
ะการปฏิบัติเก่ี
หเกิดการเสื่อม
ติมากขึ้น อีกทั้ง
ฒนธรรมไทย 
น จัดเปนเอกลัก
การแขงขันอาน
ษาปที่ 1 ถึงระ
พรัตนราชสุดาฯ 
าแขงขันจากสถ

นดานเอกลักษณ
กนายกรัฐมนตรี
ะราชดําริ ในโค
ณของชาติใหเกิ
วามเปนไทยสื
แหงเดียวที่ไดรบั

สังคม หนา 10- 

ะสงคหลัก ไดแ
ยวกับมารยาท

มสลายไปตามก
ยังเปนการสรา
และรวมกันรัก
กษณสําคัญที่แส
ฟงเสียง และกา
ดับอุดมศึกษา 
 สยามบรมราชก
ถาบันการศึกษา

ณไทยเพ่ิมขึ้นอี
รี สํานักราชเลข
ครงการ “ปลูกไ
กิดผลสัมฤทธิ์เป
สืบตอไป  โดย
บเกียรติใหเขาร
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แบบแสดงร
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แก การธํารงแล
ทไทยในชีวิตป
กาลเวลา และส
างแรงบันดาลใจ
กษาไวใหคงอยู
สดงถึงความเปน
ารประกวดมาร
 เขารวมแขงขั
กุมารี โล เกียรติ
าทุกภูมิภาค มาก

กโครงการ โด
ขาธิการ และสํา
ไทย...ในแบบพ
ปนรูปธรรมแล
ยธนาคารธนช
วมเปนภาคีเครื

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ละรักษาไวซึ่งเอ
ประจําวัน โดย
สรางสมดุลใน
จและรวมปลูกจิ
ยูคูสังคมไทยต
นชาติไทยไดเป
รยาทไทย ซึ่งเป
ขันในนามของ
ติบัตร และทุนก
กกวา 3,000 คน

ยการรวมกับสํ
านักงานคณะก
พอ”  โดยมีวัตถุ
ะตอเน่ือง  รวม
ชาต  จํากัด  (ม
รอืขายในการดํา

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

 

อกลักษณ
สงเสริม          
นคานิยม          
จิตสํานึก            
ตลอดไป          
ปนอยางดี 
ดโอกาส
งสถาบัน          
การศึกษา 
น 

สานักงาน
กรรมการ
ประสงค
มทั้งสราง
มหาชน)          
าเนินงาน  

          
         
        
         

             

   



 

พิพิธภั

ในการ
จํากัด (ม
การดําเ
พระราช
ในป 25
ธนาคาร
กับคนไ
สาขาตา
ครุฑขึ้น
พ้ืนฐาน
และสรา
จัดใหมพี

 

ัณฑครุฑ โดย

“พิพิธภัณฑครุ
กอต้ังพิพิธภัณ
มหาชน) (“ธนา
เนินกิจการมา
ชทานมาติดต้ังอ
54 จําเปนตองอั
รธนชาตไดตระ
ไทย รวมทั้งยังเ
าง ๆ มาประดิษ
น เพ่ือรอยเรียงเ
นของคนไทยที่มี
างสรรคสถานที
พ้ืนที่การจัดแส

 

ส

ยธนาคารธนช

รุฑ โดยธนาคา
ณฑครุฑน้ันเริ
าคารนครหลวง
กวา 70 ป และ
อยูที่สํานักงาน
อัญเชิญเครื่องห
หนักถึงคุณคาแ
ปนสัญลักษณแ
ษฐานยังศูนยฝก
เรื่องราวตาง ๆ
มีตอองคครุฑ จ
ที่เพ่ือใหผูเขาชม
สดงองคครุฑทีอ่ั

สวนที่ 2 ความร

ชาต 

ารธนชาต” ถือ
ริ่มมาจากการ
ไทย”) เมื่อวัน
ะไดรับพระมห
ใหญและสาขา
มายครุฑพาหล
และเล็งเห็นควา
แทนองคพระม
กอบรมบางปู เข
 ที่เก่ียวกับองค
จากความเช่ือท
มไดทราบถึงคว
อัญเชิญจากสาข

 

รับผิดชอบตอสั

เปนพิพิธภัณฑ
รที่ธนาคารธน
นที่ 1 ตุลาคม 2
หากรุณาธิคุณ
าตาง ๆ ต้ังแตป
ลงตามพระราชบ
ามสําคัญขององ
มหากษัตริยของ
ขตเทศบาลตําบ
คครุฑในรูปแบ
ทางพระพุทธศา
วามเปนมาของค
ขาของธนาคารน

สังคม หนา 10- 

ฑครุฑแหงแรก
นชาตไดรวม
2554 ซึ่งธนาค
พระราชทานเ
 2484 ซึ่งภายห
บัญญัติเครื่องห
งคครุฑพระราช
งไทย จึงไดมีกา
บลบางปู จังหวั
บบสื่อผสมผสา
าสนาเปนหัวใจ
ครุฑตามตํานาน
นครหลวงไทยม

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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กและแหงเดียว
กิจการกับธน
คารนครหลวงไ
เครื่องหมายค
หลังการรวมกิจ
มายครุฑพาห (
ชทานที่มีความผ
ารอัญเชิญองคค
ัดสมุทรปรากา
น (Multimedia
จหลัก ในพิพิธภ
น ทั้งในเชิงพุท
มาไวยังพิพิธภัณ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

วของอาเซียน โ
นาคารนครหล
ไทยน้ัน เปนธน
รุฑพาหหรือต
การกับธนาคา
(ฉบับที่ 2) ป 25
ผูกพันและควา
ครุฑจากสํานัก
าร และกอต้ังพิ
a) โดยยึดคว
ภัณฑไดมีการอ
ธและพราหมณ
ณฑ เพ่ือสะทอน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

 

 

โดยที่มา          
ลวงไทย          
นาคารที่มี  
ตราครุฑ
รธนชาต 
535 ทั้งน้ี 
มศรัทธา
กงานและ
พิธภัณฑ
ามเขาใจ
ออกแบบ
ณ และได
นใหเห็น 

 

         
            



ถึงความ
ใหแกเด็

กิจกรร

ซี่งสามา
กันมา แ
ตอไป  
ดําเนินก
ทองถ่ิน
ในทองถิ
กิจกรรม

มสัมพันธระหว
ด็ก เยาวชน และ

 

รม “สืบสานแ

ดวยความตระ
ารถสะทอนให
แสดงใหเห็นถึง
 จึงเกิดเปนกิจก
การอยูทั่วประเท
 จึงสงผลใหเกิ
ถิ่นน้ัน ๆ ตลอด
มสืบสานและอ
1. งานตรุษจีน
2. ตรุษจีน ปา
3. งานสรงนํ้า
4. งานประเพ

เฉียงเหนือ 
5. งานแขงขนั
6. งานประเพ
7. งานสืบสาน
8. ประเพณีออ
9. รวมสืบสาน
10. ประเพณีบุญ
11. งานสืบสาน

 

ส

วางองคครุฑกับ
ะประชาชนทั่วไ

และอนุรักษปร

หนักถึงคุณคา
หเห็นถึงวิถีชีวิต
งเอกลักษณที่ช
กรรม “สืบสาน
ทศเปนผูรับผิดช
ดการมีสวนรวม
ดจนชวยสงเสริ
นุรักษประเพณี
นไชนาทาวน จัง
ากนํ้าโพ จังหวัด
าพระพุทธอังครี
ณีแหเทียนเขาพ
4 (อุบลราชธานี
นเรือยาวประเพ
ณีรับบัว (14 ค่าํ
นประเพณีว่ิงคว
อกพรรษา วัดพ
นประเพณีกินเจ
ญสารทเดือนสิ
นประเพณีกินเจ

สวนที่ 2 ความร

บสถาบันชาติ ศ
ไปที่สนใจ 

ระเพณีในทอง

ของเอกลัษณ 
ต ภูมิปญญา แล
ชาติใดในโลกไ
นและอนุรักษณ
ชอบในการดําเนิ
มระหวางพนักง
ม เผยแพร ประ

ณีในทองถิ่น ในพ
งหวัดกรุงเทพม
ดนครสวรรค โด
รส จังหวัดระยอ
พรรษา ประจําป
นี)  
ณี ประจําป 255
าเดือน 11) จังห
วาย จังหวัดชลบ
พระพุทธฉาย จงั
จ จังหวัดสงขลา
บ จังหวัดนครศ
จ กินผัก จังหวัด

รับผิดชอบตอสั

ศาสนา และพระ

งถ่ิน” 

 ขนบธรรมเนีย
ละความเจริญรุ
ไมสามารถลอก
ณประเพณีในท
นินกิจกรรม แล
งาน ลูกคา ประ
ะชาสัมพันธกา
พ้ืนที่ 14 สํานัก
มหานคร โดยสํ
ดยสํานักงานเค
อง โดยสํานักงา
ป 2557 จังหวัด

57 จังหวัดพิษณ
หวัดสมุทรปราก
บุรี โดยสํานักงา
งหวัดสระบุรี โ
า โดยสํานักงาน
ศรีธรรมราช โด
ดภูเก็ต โดยสํานั

สังคม หนา 10- 

ะมหากษัตริย ร

ยม และประเพ
รุงเรืองทางวัฒ
กเลียนแบบได 
ทองถิ่น” โดยส
ละการเขาไปมีส
ชาชน และหนว
รทองเที่ยวในส
กงานเครือขาย ไ
านักงานเครือข
ครือขาย ภาคเหน
านเครือขาย ภาค
อุบลราชธานี โ

ณุโลก สํานักงาน
การ โดยสํานักง
านเครือขาย ภา
ดยสํานักงานเค
นเครือขาย ภาค
ดยสํานักงานเครื
นักงานเครือขาย

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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รวมทั้งเปนแหล

ณีไทยในทอง
นธรรม อันเปน
 และมีคาควรแ
สํานักงานเครือ
สวนรวมกับชุมช
วยงานตาง ๆ ทั้ง
สวนภูมิภาค โ
ไดแก 
าย กรุงเทพฯ 2
นือ 3 (นครสวร
คตะวันออก 2 (
ดยสํานักงานเค

นเครือขาย ภาค
งานเครือขาย กร
คตะวันออก 1 
รือขาย ภาคกล
ใต 4 (หาดใหญ
รอืขาย ภาคใต 3
ย ภาคใต 1 (ภูเก็

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ลงเรียนรูประวั

งถิ่นตาง ๆ  ทั่ว
นมรดกที่สืบท
แกการอนุรักษ
อขายของธนช
ชนในฐานะสม
งภาครัฐ และภา
โดยในป 2557 

2 (มาบุญครอง) 
รรค) 
(ระยอง) 
ครือขาย ภาคตะ

คเหนือ 2 (พิษณุ
รุงเทพฯ 4 (บาง
 (พัทยา) 
ลาง 2 (สระบุรี) 
ญ) 
3 (นครศรีธรรม
ก็ต) 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ัติศาสตร

 

ประเทศ          
อดตอ ๆ          
ใหคงอยู
าตที่เปด
มาชิกของ
าคเอกชน      
 มีการจัด

 

ะวันออก- 

ณุโลก) 
งนา) 

มราช) 

      
   



2. ดาน

กิจกรร

การเขาร
กรานงา
ตอมาใน
ไทย โด
ธนชาต 
ธนาคาร

ความไม
กาชาดขึ้
โดยเสด็

โครงกา

โดยมีจุด
มารวมกิ
โครงกา
ในการจั
ไดแก โ
เช่ือมโย
ผานตูเอ
แตอยาง
ผูดอยโอ
มีองคกร

12. ประเพณีถือ
13. งานสืบสาน
14. งานยอยศยิ่

(พระนครศ

นการสงเสริมแ

รม “งานกาชา

ธนาคารธนชาต
รวมออกรานงา
านกาชาด ซึ่งถือ
นป 2545 ธนา
ยใชช่ือ “รานก
 จึงไดออกราน
รพาณิชยเพียงแ

ถึงแมในป 255
มสงบทางการเ
ขึ้นทูลเกลาฯ ถว
ด็จพระราชกุศล 

ารสะพานบุญ

ดวยความมุงมั
ดเริ่มตนจาก โค
กิจกรรมออกรา
ารดังกลาวไดรับ
จัดทําโครงการ
โครงการสะพาน
ยงผูใหและผูรับ
อทีเอ็ม เคานเต
งใด ทั้งน้ี องค
อกาสในกลุมต
รการกุศลเขารว
1. สมาคมสงเ
2. มูลนิธิบาน
3. มูลนิธิเด็กโ

ราชนครินท
4. มูลนิธิเพ่ือเ
5. มูลนิธิเด็กอ

นครินทร 

 

ส

อศีล กินเจ จังห
นประเพณียี่เปง
ยิงฟาอยุธยามรด
ศรีอยุธยา) 

และสนับสนุน

าดประจําป” 

ตไดรวมออกสล
นกาชาดในป 2
อเปนธนาคารพ
คารศรีนครรวม
าชาดธนาคารน

นในนาม “ธนาค
หงเดียวที่ไดเขา

57 กองอํานวย
มือง แตธนาคา
วายสมเด็จพระเ
 สมทบทุนบํารุ

ญ 

มั่นที่จะเปนสว
ครงการ “ธนช
าน และประชาส
บผลตอบรับเปน
ตอเน่ืองเพ่ือสา
นบุญ โดยมีวัต
บเขาดวยกัน โ
อรธนาคาร เค
กรสาธารณกุศ
าง ๆ แกปญหา
วมโครงการสะพ
เสริมสถานภาพ
นกขม้ิน 
โรคหัวใจ ในพ
ทร 
เด็กพิการ 
ออนในสลัม ใน

สวนที่ 2 ความร

วัดสุราษฎรธานี
รําลึก จังหวัดเชี
ดกโลก ประจําป

นการดําเนินง

ลากกาชาดและอ
2519 โดยธนาค
พาณิชยเพียงแห
มกับธนาคารน
นครหลวงไทย”
คารธนชาต”  ภ
ารวมออกรานใ

ยการจัดงานกา
ารธนชาตยังคง
เทพรัตนราชสุด
งสภากาชาดไท

วนหน่ึงในการ
ชาต ริเริ่ม..เติมเ
สัมพันธการดํา
นอยางดีจากลูก
านตอเจตนารม
ตถุประสงคหลัก
โดยลูกคาและป
รื่องฝากเงินอัต
ศลที่จะเขารวม
าสังคมอยางแท
พานบุญแลว จาํ
พสตรี 

พระอุปถัมภของ

นพระอุปถัมภส

รับผิดชอบตอสั

นี โดยสํานักงา
ชียงใหม โดยสํ
ป 2557 จังหวัด

านเพื่อสาธาร

ออกรานงานกาช
ารศรีนคร จํากัด
งเดียวที่ไดเขาร
ครหลวงไทย จึ

”  และในป 255
ภายใตช่ือ “ราน
ในงานกาชาดเป

ชาด สภากาชา
งมีการออกสลา
ดาฯ สยามบรมร
ทยอยางตอเน่ือง

สนับสนุนการ
เต็ม มหกรรมอ
เนินงานขององ
กคา ประชาชน 
มณในการสนับ
กเพ่ือการเติมเต็
ประชาชนทั่วไป
ตโนมัติ และทํา
มโครงการน้ันต
ทจริง และมีผลง
านวน 18 องคก

งสมเด็จพระเจ

มเด็จพระเจาพ่ี

สังคม หนา 10- 

นเครือขาย ภาค
านักงานเครือข
ดพระนครศรีอ

รณกุศล 

ชาด ซึ่งจัดตอเน่ื
ด (มหาชน) (“ธ
รวมออกราน ภ
จึงไดมีการออก
54 เมื่อธนาคาร
นกาชาดธนาคา
ปนประจําทุกป 

าดไทย ประกาศ
ากกาชาด เพ่ือ
ราชกุมารี องคอ
ง เปนจํานวน 6

รดําเนินงานขอ
ออมบุญ” ในป 2
งคกรใหเปนที่รู
 และองคกรการ
บสนุนการดําเนิ
ต็มชองวางระห
ปสามารถรวมบ
ารายการผานอิ
ตองมีวัตถุประ
งานที่ผานมาเป
กร ไดแก 

าพ่ีนางเธอ เจา

นางเธอ เจาฟาก

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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คใต 2 (สุราษฎร
าย ภาคเหนือ 1
ยุธยา สํานักงาน

ืองมาเปนประจํ
ธนาคารศรีนคร
ายใตช่ือ “รานก
กรานกาชาดในน
รนครหลวงไทย
รธนชาต” โด
ณ บริเวณสวนอ

ศงดจัดงานกาช
อนํารายไดสุทธิ
อุปนายิกา ผูอําน
,000,000 บาท 

ององคกรการก
2552 ซึ่งไดมีก
รูจักอยางแพรห
รกุศลตาง ๆ ใน
นินงานขององค
หวางผูใหและผู
บริจาคเงินใหแก
อินเทอรเน็ต โด
ะสงคหลักในก
ปนที่ยอมรับของ

ฟากัลยาณิวัฒน

กัลยาณิวัฒนา ก

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

รธานี) 
1 (เชียงใหม) 
นเครือขาย ภาค

จําทุกป  โดยมีจุ
”) ไดรับเชิญเข
กาชาดธนาคาร
นามธนาคารน
ยรวมกิจการกับ
ดยในปจจุบันยั
อัมพร 

ชาด เน่ืองจากเห
ธิจากการจําหน
นวยการสภากา

กุศลตาง ๆ อย
การเชิญองคกร
หลายมากขึ้น กา
นป 2554 จึงไดมี
คกรการกุศลอย
ผูรับ รวมท้ังเปน
กองคกรการกุศ
ดยไมเสียคาธร
การจัดต้ังเพ่ือช
งประชาชน ใน

นา กรมหลวงน

กรมหลวงนราธิ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

คกลาง 1 

จุดเริ่มตน
ขารวมออ
ศรีนคร” 
ครหลวง
บธนาคาร
ยังคงเปน

หตุการณ
นายสลาก
าชาดไทย 

ยางยั่งยืน          
รการกุศล
ารดําเนิน
มีแนวคิด
ยางยั่งยืน          
นสะพาน
ศลตาง ๆ 
รมเนียม          

ชวยเหลือ
นปจจุบัน          

นราธิวาส

ธิวาสราช

     

      

   

    



กิจกรร

10 แลว
จังหวัดก
พระเจาอ
อุบัติเหต
มหาวิท
ทางการ
ใหแกสภ

สนับส

 
สงเสริม
ธนาคาร
บริจาคเงิ
วัตถุประ
บูรณาก
แพทยศึ
ตะวันออ

สนับส

สวนหนึ
บําบัดแล

6. มูลนิธิรามา
7. มหาวิทยาลั
8. มูลนิธิแพท
9. มูลนิธิสงเค
10. มูลนิธิสายใ
11. มูลนิธิโรงพ
12. มูลนิธิพระ
13. มูลนิธิพระ
14. มูลนิธิคุมเก
15. สมาคมสรา
16. มูลนิธิพระ
17. โครงการทุ
18. มูลนิธิศูนย

รม “บริจาคโล

เปนกิจกรรมที่ส
ววัตถุประสง
กาฬสินธุ และจั
อยูหัวฯ และสม
ตุฉุกเฉิน และบ
ยาลัยขอนแกน
เงินใหกับประช
ภากาชาดไทย ร

นุนโครงการส

ดวยตระหนักถึ
มโอกาสในการเ
รธนชาต จํากัด 
งินจํานวน 1,75
ะสงคเพ่ือเปนโ
การ สงเสริมสุข
ศึกษา ที่มุงสราง
อกของประเทศ

นุนการจัดสร

ในเดือนตุลา
น่ึงในการสนับ
ละดูแลผูปวยโร

 

ส

าธิบดี 
ลัยธรรมศาสตร
ทยอาสาสมเด็จพ
คราะหครอบครั
ใจไทย ในพระบ
พยาบาลศรีธัญญ
ดาบส 
ครูบานอย เขม
กลาฯ ในพระบ
างคุณคาในประ
มหาธาตุนภเมท
นเลาเรียนหลว
มะเร็งเตานมเฉ

ลหิต รอยใจถว

สํานักงานเครือ
คหลักในการ
จังหวัดมหาสาร
มเด็จพระนางเจ
บรรเทาภาวะขา
น มาอํานวยคว
ชาชนที่มารวมกิ
รวมทั้งสิ้น 367

สถาบันการแพ

ถึงความสําคัญใ
เขาถึงการดูแล 
 (มหาชน) บริษั
50,000 บาท เพ่ือ
รงเรียนแพทย แ
ขภาพ ฟนฟู ปอ
งเครือขายการเ
ศ  

รางบานพักพิง

คม ป 2557 ซึ่ง
สนุนการดําเนิ
รคมะเร็งเตานม

สวนที่ 2 ความรั

 
พระศรีนครินทร
รวัทหารผานศึก
บรมราชูปถัมถ 
ญา 

ปญโญ  
รมราชูปถัมภ   
ะเทศไทย 
ทนีดล นภพลภู
งสําหรับพระส
ฉลิมพระเกียรติ 

วายพอหลวง

ขายภาคตะวันอ
ดําเนินการเพื
รคาม รวมทั้งพ
าสิริกิต์ิ พระบร
าดแคลนโลหิต
วามสะดวกในก
กิจกรรมอีกดวย
,050 ซีซี  

พทยจักรีนฤบ

ในการรวมเปน
รักษา และปอง
ษัท ธนชาตประ
อสมทบทุนใหแ
และโรงพยาบา
องกันโรค ใหบ
เรียนรูและบริก

ง มูลนิธิศูนยม

งถือเปนเดือนแ
นินงานของมูลนิ
มอยางครบวงจร

รบัผิดชอบตอสั

ราบรมราชชนนี
ก ในพระราชูปถั
 

 

มิสิริ 
สงฆ 
 

และแมหลวง

ออกเฉียงเหนือ
พ่ือรณรงคให
พนักงานรวมกัน
รมราชินีนาถ ดว
ตในการรักษาพ
การรับบริจาคโ
ย ซึ่งในป 2557 

บดินทร มูลนิ

นสวนหน่ึงในก
งกันโรคภัยตาง
ะกันภัย จํากัด (ม
แกโครงการสถ
าลขนาด 400 เตี
บริการสุขภาพแ
การทางวิชาการ

มะเร็งเตานม

แหงการรณรงค
นิธิศูนยมะเร็งเ
รแหงแรกในปร

ังคม หนา 10- 1

นี 
ถัมภสมเด็จพระ

ง”   

อ 2 (ขอนแกน) 
ประชาชนใน
นทําความดีถวา
วยการรวมบริจ
ยาบาล ซึ่งไดรั
โลหิตโดยตลอด
 มีผูรวมบริจา

ธิรามาธิบดี  

การพัฒนาระบบ
 ๆ ของประชาช
มหาชน) และมู
ถาบันการแพทย
ตียง สําหรับใหก
และการสาธาร
รในการสรางเส

เฉลิมพระเกยี

เพ่ือตอตานมะ
เตานมเฉลิมพร
ระเทศไทย ดวย

      บริษัท ทุนธ
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ะศรีนครินทราบ

ไดดําเนินการม
นจังหวัดขอนแ
ยเปนพระราชก
าคโลหิตเพ่ือนํ
ับความรวมมือ
ด นอกจากน้ี ยัง
คโลหิตทั้งสิ้น 

บการดําเนินงา
ชน บริษัท ทุนธ
ลนิธิธนชาตเพ่ื
ยจักรีนฤบดินท
การรักษาพยาบ
รณสุขที่ไดมาต
สริมสุขภาพขอ

ยรติ 

เร็งเตานม ธนา
ระเกียรติ ในจัด
ยการเปนผูจําห

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

บรมราชชนนี 

มาอยางตอเน่ือง
แกน  จังหวัด
กุศลแดพระบา
นําไปชวยเหลือผู
อจากคณะแพท
ังมีบริการตรวจ
 908 คน บริจ

านดานสาธารณ
ธนชาต จํากัด (
พ่ือสังคมไทย ได
ร มูลนิธิรามาธิ
บาลผูปวยทุกระ
ตรฐาน รวมทั้งเ
องประชาชนใน

าคารธนชาตได
ดสรางบานพัก
หนายเข็มกลัด “

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ง เปนปที่ 
รอยเอ็ด          
ทสมเด็จ
ผูประสบ
ยศาสตร 
จสุขภาพ
าคโลหิต

ณสุขและ
(มหาชน) 
ดรวมกัน
ธิบดี ซึ่งมี
ะดับอยาง
เปนศูนย
นภูมิภาค

ดรวมเปน
กพิง ศูนย
Get Pink 

        



Pin” โ
สนใจรว
ในการจ
จากคาบ
โรงพยา
พิงไดมา

3. ดาน

โครงกา

 
นํากลับ
ของธน
เพ่ือใหน
และคอม
ทั่วประเ

โดยประชาสัมพ
วมทําบุญสามา
จัดสรางบานพั
บริการปกติเมื่อ
าบาลที่เขารวมโ
ากกวา 7,400,00

นการสงเสริมแ

าร “พี่ใชของ

เปนโครงการที
มาใชใหม จึงมี
าคารธนชาตแ
นําอุปกรณสํานั
มพิวเตอร จําน
เทศ 

 

ส

พันธโครงการผ
รถเลือกซื้อเข็ม
พักดังกลาว ซึ่ง
อเขารับบริการ
โครงการอีกกวา
00 บาท 

และพัฒนากา

...นองใชตอ”

ที่เกิดขึ้นจากคว
มีการนําอุปกร
และพ้ืนที่สํานัก
ักงานที่ไดรับไป
วน 2,184 รายก

สวนที่ 2 ความรั

ผานสื่อตาง ๆ ข
มกลัด “Get Pin
งผูที่ซื้อเข็มกลั
รในโปรแกรม
า 20 แหง โดยส

รศึกษา 

” 

วามมุงมั่นในกา
ณสํานักงานที่
กงานใหญ มาม
ปใชประโยชนต
การ ใหกับหนว

รบัผิดชอบตอสั

ของธนาคารธน
nk Pin” ได 3 แ
ลัดสามารถนําแ
มตรวจหามะเร็
สามารถจําหนาย

ารสงเสริมและ
ไมใชงานแลว
มอบใหกับหน
ตอ ซึ่งในป 255
วยงานราชการ

ังคม หนา 10- 1

นชาต และผานท
แบบในราคาช้ิน
แผนรองเข็มก
ร็งเตานม (Mam
ยเข็มกลัดเพ่ือระ

พัฒนาคุณภาพ
วแตยังคงมีสภา
วยงานราชการ
57 ไดมีการมอบ
 สมาคม มูลนิธิ
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ทางสาขาของธ
นละ 100 บาท เ
ลัดไปเปนสวน

mmogram 
ะดมทุนสนับสน

การศึกษาไทย 
าพดีที่ไดจากก
ร สมาคม มูลนิ
บอุปกรณสํานัก
ธิ และโรงเรียน

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ธนาคารธนชาต
เพ่ือนํารายไดส
นลดจํานวน 5
หรือ Ultrasou
นุนการจัดสราง

 ภายใตแนวคิด
การปรับปรุงพ้ืน
นิธิ และโรงเรีย
กงาน ไดแก โต
นตาง ๆ จํานวน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ต โดยผูที่
สมทบทุน          
500 บาท          
nd) ไดที่
งบานพัก

 

ดของการ
นที่สาขา    
ยนตาง ๆ 
ะ ตู เกาอี้          
น 25 แหง          

              
  

        
  



4. ดาน

โครงกา

 
ความตร
ธุรกิจจา
พลังงาน
ดานการ
สงเสริม
 

เ พ่ือตอ
ดานการ
ในการพิ
การดําเน
พลังงาน
มีการปร
ป 2557 
 
ตามควา
 
บาน กด
 
เทาน้ัน 
 
 

 
ตางจังห

นการจัดการส่ิง

าร “ธนชาต..

ถึงแมวา  ในก
ระหนักและเล็ง
ากการใชพลังง
นตามพระราช
รอนุรักษพลังง
มการมีสวนรวม
โครงการ “ธน
อบสนองตอน
รจัดการพลังงา
พิจารณา กําหน
นินการ ดานบริ
นอยางตอเน่ือง
ระชุมคณะกรร
 ไดมีการกําหน
1.รณรงคในกา
ามจําเปนเทาน้ัน
2. รณรงคปดห
ด Shutdown” 
3. รณรงคปด

4. รณรงคการใ
5. รณรงคไมเปด

ซึ่งผลจากการด
หวัด ต้ังแตเดือน

 

ส

งแวดลอม 

.พลังมด ลดโ

การดําเนินธุรกิ
เห็นถึงความสํา
งาน ธนาคารธ
ชบัญญัติการส
านขึ้น เพ่ือสงเ

มและสรางจิตสํา
นชาต...พลังมด
นโยบายดานก
านขึ้น โดยมีตัว
นดนโยบาย แล
ริหารจัดการแล
ง รวมทั้งแตงต้ั
มการและคณะ
ดมาตรการในก
รปรับอุณหภูมิ
น) 
หนาจอและเครื่

ดไฟตามช้ันตา

ใชบันไดในการ
ดประตูและหนา

ดําเนินงานเรื่อง
นมกราคม 2555

สวนที่ 2 ความรั

โลกรอน” 

กิจของธนาคา
าคัญของการอน
นชาต อาคารเ
งเสริมการอนุ
เสริมใหเกิดการ
านึกในการอนุรั
ด ลดโลกรอน
การอนุรักษพ
วแทนจากหนว
ะมาตรการตาง
ละอนุรักษพลังง
้งคณะทํางานที
ทํางานดานการ
การอนุรักษพลัง
เครื่องปรับอาก

รื่องคอมพิวเตอ

ง ๆ ในบริเวณที

รเดินขึ้น-ลง 1 ถึ
าตางคางไว และ

งอนุรักษพลังง
5 – พฤศจิกายน

รบัผิดชอบตอสั

ารธนชาตไมไ
นุรักษสิ่งแวดลอ
พชรบุรีและอา
นุรักษพลังงาน
รใชทรัพยากรใ
รักษพลังงานใน
น” เปนโค
ลังงานของธ
วยงานตาง ๆ ภ
ง ๆ ที่เก่ียวของ
งานสัมฤทธิ์ผล
ทีมมดงานประ
รจัดการพลังงาน
งงาน 5 ขอ ดังนี
กาศที่ 25 องศาเซ

รเมื่อไมไดใชง

ที่ไมไดใชงานช

ถึง 2 ช้ัน แทนก
ะปดมานเพ่ือกัน

งาน ในอาคารสํ
น 2557 ทําใหส

ังคม หนา 10- 1

ไดสงผลกระท
อม ซึ่งอาจจะได
าคารสวนมะลิ 
น พ.ศ. 2535 ซึ
ใหมีประสิทธิภ
นกลุมพนักงานแ
ครงการท่ีเกิดขึ้
นาคารธนชา
ายในธนาคารธ
งกับการจัดการ
ลอยางเปนรูปธร
จําอาคารควบค
นเพ่ือติดตามคว
น้ี 
ซลเซียส  (เปดใ

งาน ภายใตสโล

ชวงพักเที่ยงแล

ารใชลิฟท 
นความรอนและแ

สํานักงานใหญ
สามารถประหยั

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร
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ทบตอสิ่งแวด
ดรับผลกระทบท
 จึงไดขึ้นทะเบี
ซึ่งเปนที่มาขอ
ภาพและเกิดปร
และหนวยงานต
ขึ้นต้ังแตป 255
าต  จึงมีการแ
ธนชาตรวมเปน
พลังงานอยางมี
รรม รณรงคให
คุมพลังงานทั้ง 
วามคืบหนาเปน

ใชงานเครื่องปรั

ลแกนที่วา “ปดจ

ละหลังเลิกงาน 

แสงอาทิตยจากภ

และสาขาตาง ๆ
ยัดคาไฟไดถึง 1

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ลอมโดยตรง
ทางออมจากกา
บียนเปนอาคาร
งการกําหนดน
ระโยชนสูงสุด
ตาง ๆ  
55 โดยมีวัตถุป
ตง ต้ังคณะกร
นกรรมการ ซึ่ง
มีประสิทธิภาพ
หเกิดมาตรการป
 2 แหง โดยกํา
นประจําทุกเดือ

รับอากาศแบบแ

จอ ชวงรอใช ก

 โดยปดเฉพาะ

ภายนอกเขามาใน

ๆ ทั้งในกรุงเท
18.1 ลานบาท ส

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

 

 แตดวย          
ารดําเนิน
รควบคุม
นโยบาย          
  รวมทั้ง

ประสงค          
รรมการ          
งมีหนาที ่         
พ เพ่ือให          
ประหยัด
าหนดให          
อน ซึ่งใน

แยกสวน

กอนกลับ

ะที่จําเปน

นอาคาร 

ทพฯ และ
สงผลให 

              

           

        
                  
         
   

      



ในป 25
จากควา
อยางมปี
มีการสง
สงเสริม
มหาวิท
พ้ืนฐาน

 
ไดมีการ
อนุรักษ
อิเล็กทร
รายงาน
กระดาษ

ไดแก ด
เพ่ือสาธ
เทาน้ัน 
ผูดอยโอ

ในพ้ืนที่

หนองค

เพ่ือนําก
ผูยากไร

บานบาง

ราบที่ 1
คอมพิว

 

 

557 อาคารเพชร
ามมุงมั่นและดํา
ประสิทธิภาพ พ
งพนักงานเขาร
มการอนุรักษพ
ยาลัยศรีนคริน
การจัดการพลัง

นอกเหนือจาก
รสงเสริมใหพน
ษสิ่งแวดลอมใน
รอนิกสมาใชใน
การประชุมทา
ษเพ่ือใหเกิดการ

การดําเนินกิจก
ดานการรณรงค
ธารณกุศล ดาน
 หากแตผูบริห
อกาสในหลายก
1. การบริจาคเงิ
2. การสนับสนุ
ที่จังหวัดสุรินทร

3. การบริจาคผ
าย และสาธารณ
4. กิจกรรมเพ่ื
กลับมาจําหนา
รในมูลนิธิยุวพัฒ
5. กิจกรรมจัด
งละมุง บานครูบ
6. การสนับสน
1 รักษาพระอง
เตอร กองพลที่

 

ส

รบุรี ไดรับรางว
าเนินงานเรื่องก
พรอมทั้งสงเสริม
วมสัมมนาตาง 
ลังงาน การวิจัย

นทรวิโรฒ รวม
งงานเบื้องตน เพ

การดําเนินกิจก
นักงานใชกระด
นทางออมอีกด
นการดําเนินงา
งจดหมายอิเล็ก
รปรับพฤติกรรม

กรรมเพื่อสังคม
และสงเสริมเอ
นการสงเสริมแ
ารและพนักงา
ลุมอีกดวย ไดแ
งินสนับสนุนกา
นุนทุนการศึกษา
ร จังหวัดปราจนี
ผาหมใหกับเด็
ณรัฐประชาธิปไ
ือสนับสนุนโ
ายที่ "รานปนกั
ฒน  
ดเลี้ยงอาหารแ
บุญชูเพ่ือเด็กพิเ
นุนหนังสือพรอ
งค คายเพชรบุรี
 1 รักษาพระอง

สวนที่ 2 ความรั

วัลตราสัญลักษ
การอนุรักษพลัง
มความรูความเข
 ๆ ที่เก่ียวของกั
ยประเมินผลโค
กับกรมพัฒนา
พ่ือสงเสริมการ

กรรมตาง ๆ เพ่ือ
ดาษใหเกิดประ
ดวย โดยมีการ
น ไมวาจะเปน
กทรอนิกส การ
มการใชกระดาษ

มและสิ่งแวดล
กลักษณวัฒนธ
ละพัฒนาการศึ
านกลุมธนชาต
แก  
ารดําเนินงานขอ
า อุปกรณการเรี
นบุรี จังหวัดกา
กนักเรียนและ
ไตยประชาชนล
ครงการปนกัน
กัน" โดยรายได

และบริจาคเงิน
เศษ และสถานส
อมตูหนังสือ ให
รีราชสิรินธร จัง
งค  

รบัผิดชอบตอสั

ษณจากการไฟฟ
งงานอยางเขมแ
ขาใจ และการมี
กับการอนุรักษพ
ครงการ SOS 
พลังงานทดแท
รอนุรักษพลังงา

ออนุรักษพลังง
โยชน รวมทั้งล
รดําเนินกิจกรร
นการออกจดหม
รรณรงคและสง
ษในที่สุด และก

ลอมของกลุมธน
ธรรมไทยและศ
ศึกษา และดาน
ยังมีจิตอาสาใน

ององคกรสาธา
รียน คอมพิวเตอ
ญจนบุรี และม
ผูประสบภัยห
ลาว รวมกับกรม
น โดยเชิญชวน
ดจากการจําหน

นใหแกมูลนิธิ
สงเคราะหบาน
หแกศูนยการเรี
งหวัดเพชรบุรี แ

ังคม หนา 10- 1

ฟานครหลวง ให
แข็ง ธนาคารธน
มีสวนรวมของพ
พลังงาน ไดแก 

Office Ener
ทนและอนุรักษ
น รวมกับมหาวิ

านและใชพลังง
ลดปริมาณการใ
รมที่เก่ียวของใ
มายอิเล็กทรอนิ
งเสริมใหพนักง
การสงเสริมให

นชาต ไมไดจํา
ศาสนา ดานการ
นการจัดการสิ่ง
นการดําเนินกิจ

รณกุศล และสถ
อร และสิ่งกอส
หาวิทยาลัยมหิ
นาวในพ้ืนที่จัง
มประชาสัมพัน
นผูบริหารและ
นาย จะนําไปม

บานนกขมิ้น 
นการุณยเวศม จั
ยนรูคอมพิวเต
และการสนับส
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หเปนสุดยอดอ
นชาตไดสงเสริม
พนักงานในการ
 โครงการกิจกร
rgy ที่จัดขึ้นโ
ษพลังงาน และเ
วิทยาลัยมหิดล 

งานใหเกิดประ
ใชกระดาษในก
ในหลายรูปแบ
นิกสในการเชิญ
งานเห็นความสํ
นํากระดาษท่ีใช

ากัดอยูเพียงการ
สงเสริมและสน
แวดลอมดังที่ไ
จกรรมเพ่ือพัฒน

ถาบันการศึกษา
สรางตาง ๆ ใหแ
ดล 
งหวัดนาน จังห
นธและสถานีโท
ะพนักงานแบง
มอบเปนทุนกา

กรุงเทพฯ สถ
งหวัดชลบุรี  
อร กองพันทห
นุนคอมพิวเตอ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

อาคารประหยัด
มใหเกิดการใช
รอนุรักษพลังง
รรมประชาสัมพ
โดยศูนยบริการ
เขารวมอบรมโ
 

ะสิทธิภาพสูงสุด
การดําเนินงาน 
บบ ไดแก การน
ญประชุม หรือก
สําคัญของการล
ชแลวมาใชซ้ํา เ

รดําเนินงาน 4 
นับสนุนการดํา
ไดกลาวมาขาง
นาสังคมและช

าตาง ๆ  
แกโรงเรียนที่ข

หวัดเพชรบูรณ
ทรทัศนไทยพีบี
งปนสิ่งของที่ไ
ารศึกษาใหกับ

ถานสงเคราะห

หารราบที่ 3 กร
อร ใหแกศูนยก

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

พลังงาน
ชพลังงาน
าน จึงได
พันธเพ่ือ
รวิชาการ 
โครงการ

ดแลว ยัง
 เพ่ือรวม
นําระบบ
การจัดสง
ลดการใช
เปนตน 

 ดาน ซึ่ง
าเนินงาน
งตนเพียง
ชวยเหลือ

าดแคลน

ณ จังหวัด
เอส 
ไมไดใช          
นักเรียน          

หคนชรา          

รมทหาร          
ารเรียนรู

                
            

                      

         



 

การเปด

ประเทศ
ปฏิบัติข
CAC)” 

กระบวน
การรับร
ปฏิบัติข

กําหนด
และพนั
เพ่ือประ
ตอตาน
ความเห

(ซีสามสิ

ดเผยเก่ียวกับ

กลุมธนชาตตร
ศ รวมทั้งสรางค
ของภาคเอกชน
ดวยการเขารวม

ในป 2557 กลุ
นการปฏิบัติงาน
รองการเปนสม
ของภาคเอกชนไ

การดําเนินการ

1. นโยบายตอ
ความหมายขอ
นักงาน ตองไม
ะโยชนตอองค
การคอรรัปช่ัน

หมาะสมของมาต
 

2. กําหนดใหก
สิบ) เพ่ือใหพนัก

-  Custome
-  Collabor
-  Commitm
-  Spirit: ทุ
-  Integrity

 

ส

การปองกันก

ระหนักดีวา กา
ความไมเปนธร
ไทยในการตอต
มลงนามแสดงเ

ลุมธนชาต ไดดํ
นที่เก่ียวของ เพ่ื
าชิกโครงการแ
ไทยในการตอต

ของกลุมธนชา

ตานการคอรรั
งคําวา คอรรัป
มเรียกรอง ดํา
กร ตนเอง ครอ

น และใหผูบริห
ตรการตาง ๆ ให

การตอตานการ
กงานทุกคนใน
er Focus: ตอบส
ration: มีการทํา
ment: ปฏิบัติหน
มเทในการทําง

y: ยึดมั่นในควา

สวนที่ 2 ความรั

ารมีสวนเกี่ยว

ารคอรรัปช่ันส
รมทางธุรกิจ จึ
ตานทุจริต (Pri
จตนารมณเปน

ดําเนินการกําห
ือใหพนักงานทุ

แนวรวมปฏิบัติข
ตานทุจริต รวมท

ตที่เก่ียวของกับ

รัปช่ัน ที่ไดรับอ
ช่ันและรูปแบบ
เนินการ หรือ
อบครัว เพ่ือน 
หารของกลุมธน
หสอดคลองกับ

คอรรัปช่ันเปน
กลุมธนชาตนํา
สนองความตอง
างานเปนทีม  
นาที่ใหสําเร็จต
าน 
มซื่อสัตยสุจริต

รบัผิดชอบตอสั

วของกับการค

สงผลรายและเป
จึงไดรวมมือกับ
ivate Sector C
แนวรวมโครงก

หนด “นโยบาย
ทุกคนในกลุมธ
ของภาคเอกชน
ทั้งสิ้น 11 บริษัท

บการปองกันกา

อนุมัติจากคณะ
บการคอรรัปช่ัน
ยอมรับการคอ
 และคนรูจัก ด
นชาตมีหนาที่ดู
บการเปล่ียนแป

นสวนหนึ่งของ
าไปใชเปนหลัก
งการของลูกคา 

ตามเปาหมาย 

ต และตอตานกา

ังคม หนา 10- 1

คอรรัปชั่น 

ปนอุปสรรคต
บทั้งภาครัฐและ
Collective Act
การดังกลาว 

ตอตานการคอ
นชาตยึดถือปฏิ
นไทยในการตอ
ท 

ารทุจริตและการ

ะกรรมการบริษ
นไวอยางชัดเจน
อรรัปช่ันในทุ
ดวยการเปนแบ
แลและใหการ
ลงของธุรกิจ ข

งคานิยมหลักอ
กปฏิบัติ โดยมีส
 

ารคอรรัปช่ัน  
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อการพัฒนาสัง
ภาคเอกชนภาย
tion Coalition

อรรัปช่ัน” แ
ิบัติ  ทําใหบริษั
ตานทุจริตจากค

รคอรรัปช่ัน ได

ษัทในกลุมธน
น  มีสาระสําคัญ
กรูปแบบทั้งท
บอยางที่ดีในก
สนับสนุนการ
อบังคับ และขอ

งคกร (Core 
สาระสําคัญ ดังนี

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

งคมและเศรษฐ
ยใต “โครงการ
n Against Co

และมาตรการ 
ษัทในกลุมธนช
คณะกรรมการ

ดแก 

ชาตทั้ง 11 บริ
ญวากรรมการ 
ทางตรง หรือท
การปฏิบัติตาม
ปฏิบัติ รวมทั้ง
อกําหนดของกฎ

Values) หรื
น้ี  

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

 

ฐกิจของ
แนวรวม
rruption: 

 ขั้นตอน 
ชาตไดรับ
แนวรวม

ิษัท โดย
ผูบริหาร 
ทางออม          
นโยบาย
งทบทวน
ฎหมาย 

อ C3SIP          

       

 



 
เสี่ยงแล
บริหารค
ของแผ
เปล่ียนแ
กรรมกา

 

ภายในที
มีความเ
กับการค

รับ ของ
เพราะอ
การปฏิบ
หรือไม
รวมมือก

ขั้นตอน
กําหนด
ที่เขาขา
ผูบริหา
ตรวจสอ
ธรรมแ
ทางธุรกิ

มาตรกา

มาตรกา
สารจาก
หัวขอ “
ปฐมนิเท
ประจําท
ปองกัน
สื่อความ

-  Professio

3. การประเมิน
ะการควบคุมด
ความเสี่ยงดาน
นปฏิบัติการแ
แปลงของปจจั
ารบริหารความ

4. กําหนดมาต
ที่สอดคลองกับค
เหมาะสมสอดค
คอรรัปช่ัน 

5. กลุมธนชาต
งขวัญ ของกํานั
าจนําไปสูการ
บัติและการควบ
ปฏิบัติตามมาต
กับการคอรรัปช
 

6. เพ่ือใหการ
นปฏิบัติ  ขอแน
ดใหมีชองทาง
ยการกระทําทุจ
รสูงสุดของหน
อบ ซึ่งจะมีการ
ละใหความคุม
กิจก็ตาม  

 

7. จัดใหกรรม
ารตอตานการคอ

 

8. สื่อสารให
าร และขั้นตอน
กกรรมการผูจัด
“Anti-Corruptio
ทศ การจัดทําแ
ทุก 6 เดือน รว
และปราบปราม
มรูความเขาใจเกี

 

 

ส

onal: มีความรูค

นความเสี่ยงดาน
ดวยตนเอง (Risk
ปฏิบัติการ โดย
ละการดําเนิน
ัยเสี่ยงตาง ๆ ที
เสี่ยงรับทราบ แ

รการตอตานกา
ความเสี่ยงดาน
คลองกับความเสี

ตใหความสําคัญ
ัล การเล้ียงรับร
คอรรัปช่ันไดโ
บคุม รวมถึงกา
ตรการตอตาน
ช่ัน ซึ่งถือเปนค

ตอตานการคอ
นะนําเก่ียวกับก
งที่ปลอดภัยสํ
จริตคอรรัปช่ัน
นวยงานตรวจส
รรายงานตอคณ
มครองตอพนัก

มการ ผูบริหาร
อรรัปช่ัน รวมทั้

หพนักงานไดรั
นการปฏิบัติที่สํ
การใหญถึงพนั
on for Execut
บบประเมินตน
วมทั้ง ใชรูปแบ
มการทุจริตแห
ก่ียวกับการตอต

สวนที่ 2 ความรั

ความสามารถเพี

นการคอรรัปช่ั
k and Contro
ยจะดําเนินการ
การตามมาตร
ที่สงผลกระทบ
และนําไปใชเป

ารคอรรัปช่ัน เพื
การคอรรัปช่ันแ
สี่ยงเปนประจํา

ญกับรูปแบบข
รอง หรือผลปร
โดยงาย จึงไดกํ
ารรายงานตอผูบ
การคอรรัปช่ัน
วามผิดและจะมี

รรัปช่ันมีประสิ
ารแจงเบาะแส
าหรับบุคคลภ

น สามารถแจงเบ
สอบภายใน โด
ณะกรรมการบ ิ
กงานที่ปฏิเสธ

และพนักงาน ท
ทั้งระเบียบอื่น ๆ

รับทราบและพั
สําคัญเก่ียวกับก
นักงาน เรื่องการ
tives”  การฝกอ
นเองของผูบริห
บบนําเสนอที่เข
งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตานทุจริตและค

รบัผิดชอบตอสั

พียงพอในการป

ช่ันของบริษัทใน
ol Self-Assessm
ทบทวนความเ
การควบคุมคว
บตอกระบวนก
ปนขอมูลในการ

พ่ือใหพนักงาน
และนโยบายตอ
าทุกป พรอมทั้ง

ของการคอรรัป
ระโยชนอื่น” ถื
กําหนดไวในคูมื
บังคับบัญชาให
น รวมทั้งการก
มกีารพิจารณาโ

สิทธิภาพมากยิ่ง
สและขอรองเรีย
ภายนอกและพ
บาะแสหรือขอ
ดยขอมูลจะถูก
ริษัท ตามลําดับ
การคอรรัปช่ัน

ทุกคนลงนามย
ๆ ที่เก่ียวของอยา

ัฒนาใหบุคลา
การตอตานการค
รตอตานการคอ
อบรมใหกับพน

หารและพนักงาน
ขาถึงงาย ไดแก
 และสํานักงาน
ความรูเก่ียวกับก

ังคม หนา 10- 1

ปฏิบัติหนาที่  

นกลุมธนชาต 
ment: RCSA) 
เสี่ยงเปนประจํ
วามเสี่ยงอยาง
ารปฏิบัติงานอ
รบริหารจัดการค

นของกลุมธนชา
อตานการคอรรั
กําหนดบทลงโ

ปช่ันทุกรูปแบบ
ถือเปนเรื่องที่กล
มือจรรยาบรรณ
หรับทราบเก่ียว
กระทําที่เปนกา
โทษตามระเบียบ

งขึ้น กลุมธนชา
ยนเก่ียวกับการ
พนักงานภายใ
อรองเรียน ซึ่งข
เก็บไวเปนควา
บ นอกจากน้ี ก
น แมการกระท

ยอมรับปฏิบัติต
างเครงครัด  

กรมีความรูคว
คอรรัปช่ันผาน
อรรัปช่ัน จัดอบ
นักงานใหมซึ่งก
นทุกคน ผานร
ก VTR หนังสั้น
นปองกันและปร
การฟอกเงิน เป
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ใชหลักการแล
  ซึ่งเปนหน่ึงใ
าทุกป และมีกา
นอยปละ 1 ครั
อยางมีนัยสําคัญ
ความเสี่ยงตอไป

าตยึดถือปฏิบัติ
ัปช่ัน โดยมีการ
โทษสําหรับพนั

บ โดยเฉพาะอย
ลุมธนชาต ใหค
ณ ระเบียบปฏิบั
วกับการใหและ
ารสนับสนุน ช
บ 

าตจึงกําหนดให
รทุจริตคอรรัปช
ในกลุมธนชาต
อมูลของผูแจง
ามลับ และนําเส
กลุมธนชาตยังมี
ทําน้ันจะทําให

ามนโยบายตอต

ามเขาใจแนวท
นชองทาง และสื
บรมใหกรรมกา
กําหนดใหเปน
ะบบ E-learnin
น โดยการประ
ราบปรามการฟ
นตน 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ละวิธีการประเมิ
ในเครื่องมือสํา
ารติดตามความ
รั้ง หรือทุกครั้
ญ เพ่ือนําเสนอ
ป   

ิภายใตหลักการ
รทบทวนแนวป
นักงานที่มีสวนเ

ยางยิ่งในเรื่อง 
ความสําคัญเปน
บัติที่ครอบคลุม
ะรับของขวัญ ก
ชวยเหลือ หรือ

หแตละบริษัทมี
ช่ันเปนการเฉพ
ต  ที่พบเห็นเห
งเบาะแสจะถูกส
สนอตอคณะก
มีนโยบายใหค
หองคกรสูญเสี

ตานการคอรรัป

ทางปฏิบัติตาม
สื่อตาง ๆ ของก
รและผูบริหาร
หัวขอหน่ึงในห

ng และ Intrane
ะสานงานกับสํ
ฟอกเงิน (ปปง.)

(มหาชน) 
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มินความ
หรับการ
มคืบหนา
งที่มีการ
อตอคณะ

รควบคุม
ปฏิบัติให
เก่ียวของ

 “การให          
นอยางยิ่ง 
มขั้นตอน    
การฝาฝน
ใหความ

มีระเบียบ
พาะ และ
หตุสงสัย          
สงใหแก
กรรมการ
ความเปน
ยโอกาส          

ปช่ัน และ

นโยบาย 
กลุม เชน 
ระดับสูง
หลักสูตร
et  เปน
านักงาน
) ในเรื่อง

     

                

       



รับทรา
แกผูบริห
ผานสื่อ
www.th

ตรวจสอ
ใหเปนไ

จึงไดเผย
โดยในส

9. กลุมธนช
บและขอความ
หารหรือพนักง
สิ่งพิมพ เช

hanachart.co.th 
10. เพ่ือเปนก
อบจะทําหนาที่
ไปตามนโยบาย

ทั้งน้ี  เพ่ือให
ยแพรนโยบายต
สวนของบริษัท

 

ส

ชาตไดทําการเผ
มรวมมือสนับ
งานของกลุมธน
ชน ใบแจงยอด
   
ารประเมินผล
สอบทานใหบริ
ยตอตานการคอ

บุคคลภายนอก
ตอตานการคอร
ฯ เผยแพรผาน

สวนที่ 2 ความรั

ผยแพรผานทาง
สนุนโครงกา
นชาต ไมวาจะเ
หน้ี ใบเสร็จรับ

ลการปฏิบัติตา
รษิัทในกลุมธน
รรัปช่ัน โดยกํา

กไดรับทราบเจต
รรัปช่ันใหบุคคล
ทาง www.than

รบัผิดชอบตอสั

งจดหมายอิเล็ก
รรณรงคตอตา
เปนชวงเทศกา
บเงิน ใบชําระ

ามนโยบายแล
นชาตมีการควบ
าหนดเปนแผนง

ตนารมณของก
ลภายนอกรับท

nachart.co.th   

ังคม หนา 10- 1

กทรอนิกส เพ่ือ
านการคอรรัป
ลหรือโอกาสอื่
เงิน ใบกํากั

ะมาตรการตอ
คุมภายในอยาง
งานประจําป 

กลุมธนชาตในก
ราบผานทางเว็
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อสื่อสารใหคูคา
ปช่ัน โดยการง
ืนใด สําหรับลู
กับภาษี และผา

อตานการคอรร
งเพียงพอ และส

การตอตานการค
บไซตของแตล

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

าและตัวแทนท
งดเวนการใหข
กคาไดขอความ
านทางเว็บไซต

รัปช่ัน คณะก
สอบทานการป

คอรรัปช่ัน กลุม
ละบริษัทในกลุม

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ทางธุรกิจ 
ของขวัญ          
มรวมมือ          
ตบริษัทฯ 

รรมการ
ฏิบัติงาน

มธนชาต 
มธนชาต 

    
         

 



 

11. กา

เล็งเห็น
เปาหมา
ผูบริหาร
ของผูสอ
ควบคุม

ลักษณอั
ปองกัน
ไดอยาง
ลักษณอั
จัดต้ังคณ

 
ติดตามผ
กิจการที
การคอร
ประเมนิ
เปนการ
สามารถ
มาตรกา

อยางเพี
และรัก
(Succes

ธนชาต
ในดานต
การทุจริ
อักษร เผ
ปฏิบัติ ร

ารควบคุมภา

บริษัท ทุนธน
วากระบวนกา
ย รวมถึงชวยป
รและพนักงาน
อบบัญชีภายนอ
ภายในใหมีประ

1. องคกร

บริษัทฯ
อักษรชัดเจน มี
ความขัดแยงทา
งเหมาะสมและ
อักษร รวมทั้งมกี
ณะกรรมการชุด

คณะกร
ผลการดําเนินง
ที่ดี และคูมือจร
รรัปช่ัน รวมถึงร
นตนเองดานการ
รกระตุนการรับ
ถแสดงความคิด
ารคุมครองผูแจ

ในดาน
ยงพอ มีการกํา
ษาบุคลากรท่ี
sion Plan) เพ่ือ

2. การบริ

บริษัทฯ
 จํากัด (มหาช
ตาง ๆ อยางมีป
ริต และการคอร
ผยแพรไวในระ
รวมทั้งมีการปร

 

สวนที่ 2 กา

ายในและกา

นชาต จํากัด (ม
รควบคุมภายใ
ปองกันความเสีย

 นอกจากการใ
อก และผูตรวจ
ะสิทธิภาพมาก ิ

รและสภาพแ

ฯ จัดใหมีการกํ
มีการแบงแยกห
างผลประโยชน
ะมีการกํากับดูแ
การแตงต้ังคณะ
ดยอยตาง ๆ เพ่ือ

รรมการบริษัทฯ
งานใหเปนไปต
รรยาบรรณ (C
ระเบียบคําสั่งที่
รกํากับดูแลกิจก
บรูและจิตสํานึ
ดเห็นหรือรองเรี
งเบาะแสและผู

นการดูแลบุคลา
หนดคาตอบแท
มีคุณภาพไวกั
ใหงานตาง ๆ ดํ

ริหารความเส่ี

ฯ ไดมอบหมาย
น) (“ธนาคารธ

ประสิทธิภาพ แล
รรัปช่ันในธุรก
ะบบขอมูลกลา
ระเมินการเปลี่

ารควบคุมภายใ

รบริหารจัด

มหาชน) (“บริษ
นที่ดีจะสงผลใ
ยหายที่อาจจะเกิ
ใหความสําคัญใ
การจากธนาคา
ยิ่งขึ้น ซึ่งขอกล

วดลอม 

กําหนดโครงสร
หนาที่ผูปฏิบัติ
น และเปนการถ
แลที่ดี จึงจัดให
ะกรรมการตรวจ
อพิจารณาและตั

ฯ มีการพิจารณ
ตามเปาหมายที

Code of C
ทีเก่ียวของ เพ่ือใ
การที่ดี จรรยาบ
กของพนักงาน
รียนเก่ียวกับบริ
ที่ถูกกลาวหาอ

ากร บริษัทฯ จั
ทนและสวัสดิก
ับบริษัทฯ  รว
ดําเนินตอไปได

สยง 

ยใหคณะกรรม
ธนชาต”) ทําห
ละสอดคลองกั
รรมตาง ๆ  แล
างของบริษัทฯ 
ยนแปลงปจจัย

ในและบริหารจั

ดการความเสี

ษัทฯ”) ไดใหค
ใหบริษัทฯ สาม
กิดขึ้นจากการป
ในเรื่องกระบว
ารแหงประเทศ
ลาวถึงระบบการ

รางองคกร และ
งาน ผูอนุมัติ ผ

ถวงดุลอํานาจซึง่
หมีนโยบาย ระ
จสอบ เพ่ือพิจา
ตัดสินใจในเรื่อ

ณากําหนดเปาห
ที่กําหนดไว นอ
Conduct) นโ
ใหกรรมการ ผูบ
บรรณธุรกิจ การ
นทุกป รวมถึ
การ รวมทั้งแจ
ยางเปนธรรม 

ัดใหมีการฝกอ
การสําหรับบุคล
วมถึงมีแผนใน
อยางมีประสิท

มการบริหารคว
หนาที่พิจารณา
กับวัตถุประสงค
ะกําหนดนโยบ
 (Intranet) เพ่ือ
ยภายนอกองคก

จดัการความเสีย่

สี่ยง 

ความสําคัญตอก
มารถดําเนินธุร
ปฏิบัติงาน และ
นการควบคุมภ
ไทย (“ธปท.”)
รควบคุมภายใน

ะอํานาจหนาที่
ผูติดตามควบคุ
งกันและกัน รว
ะเบียบวิธีปฏิบั
ารณาความเพียง
งตาง ๆ ของบริ

มายในการดําเ
อกจากน้ี บริษัท
โยบายตอตานก
บริหาร พนักงาน
รตอตานการคอ
ถึงมีระบบหรือช
งเบาะแสเก่ียวก

อบรมพนักงาน
ลากรขององคก
นการสรรหาผู
ธิภาพ 

ามเสี่ยง และกล
และกํากับดูแล
คของการดําเนิน
บายและแนวทา
อใหกรรมการ 
กรที่อาจมีผลกร
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การควบคุมภา
รกิจไดอยางมีป
การแสวงหาปร
ภายในแลว ยังเล็
 จะมีสวนชวยใ
น โดยสรุปดังน้ี

ของผูปฏิบัติงา
คุมและผูประเมิ
มถึงเพ่ือใหบริษ
ติ และคูมือการ
งพอของระบบก
รษิัทฯ ไดอยางมี

นินธุรกิจที่ชัดเ
ทฯ ไดจัดใหมีน
การคอรรัปช่ัน
นถือปฏิบัติ และ
อรรัปช่ัน (CG &
ชองทางเพ่ือให
กับการทุจริตแล

ใหมีความรูแล
กรอยางเหมาะส
บริหารมาสืบ

ลุมงานบริหารค
ลใหบริษัทฯ มี
นธุรกิจ มีการป
งการบริหารคว
ผูบริหาร และพ
ระทบตอการดํา

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ยในอยางตอเนื
ประสิทธิภาพแ
ระโยชนโดยมิช
ล็งเห็นวา ขอเส
ในการพัฒนาร
น้ี 

าน ผูบริหาร ไว
มินผลออกจาก
ษัทฯ มีการดําเน
รปฏิบัติงานไว
การควบคุมภาย
มปีระสิทธิภาพ 

เจน วัดผลได แ
นโยบายการกํา
น และมาตรการ
ะจัดใหมีการจัด

& Anti-corrupti
หลูกคา    และพ
ละการคอรรัปชั

ละทักษะการปฏิ
สม เพ่ือใหสามา
ทอดตําแหนง

ความเสี่ยงของ
มีการบริหารคว
ระเมินโอกาสที
วามเสี่ยงเปนลา
พนักงานยึดถือ
าเนินธุรกิจ การ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

น่ือง โดย
ละบรรลุ
ชอบของ
สนอแนะ
ะบบการ

วเปนลาย
กกัน เพ่ือ
นินธุรกิจ
วเปนลาย
ยใน และ
 

และมีการ
ากับดูแล
รตอตาน          
ดทําแบบ
ion)  เพ่ือ
พนักงาน
ช่ัน โดยมี

ฏิบัติงาน
ารถจูงใจ
ที่สําคัญ 

งธนาคาร
วามเสี่ยง        
ที่อาจเกิด
ายลักษณ
เปนแนว
รควบคุม

        



ภายในแ
รายงาน

หนาที่ผู
ทรัพยสิ
กรรมกา
ทางตรง
เขาขายเ
ทํารายก
การกํากั
การกําห
ลงทุนใน
ระบบส
การกําห
และนโย
ระบบเท
สารสนเ

ทั้งกรรม
ถูกตองส
ชองทาง
หรือทุจ ิ

เปรียบเ
เปนประ
ใหเหมา
เปาหมา

และกระ
ความเสี
รายไตร
การตรว

และรายงานทา
ผล ตอคณะกรร

3. การคว

บริษัทฯ
ผปฏิบัติงาน ผูอ
สินออกจากกัน 
าร ผูบริหาร แล
งหรือทางออม แ
เปนการกระทํา
การกับบุคคลที
กับดูแลกิจการที
หนดนโยบายกา
นกิจการที่มีผล
สารสนเทศและ
หนดมาตรฐาน
ยบาย/มาตรฐาน
ทคโนโลยี เพ่ือ
เทศของบริษัทฯ

4. ระบบ

บริษัท
มการ  ผูบริหาร
สมบูรณ และเป
งการสื่อสาร ให
ริต คอรรัปช่ัน 

5. ระบบ

ในดาน
ทียบเปาหมาย
ะจําทุกเดือน รว
าะสมกับสถาน
ยโดยรวมของบ

สํานักต
ะบวนการตาง ๆ
สี่ยงของบริษัท
รมาส  การตรว
วจสอบมีประสิท
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งการเงิน ตลอ
รมการตรวจสอ

วบคุมการปฏิ

ฯ มีการกําหนด
นุมัติ ผูทําหนา
 เพ่ือเปนการต
ละพนักงานขอ
และพนักงานตอ
ทุจริตคอรรัปชั
ที่เก่ียวของ บริ
ที่ดี ซึ่งการอนุมั
ารใหสินเช่ือแก
ประโยชนเก่ียว
เทคโนโลยีของ
นควบคุมการ
นความปลอดภั
อใชเปนมาตรฐ
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สารสนเทศแล

ฯ  จัดใหมีกร
  พนักงาน  ผูถื
ปนปจจุบัน  เพ่ือ
หบุคคลตาง ๆ ท
(Whistle-blowe

การตรวจสอบ

นเปาหมายการดํ
ของบริษัทฯ แ
วมถึงคณะกรร
การณ  รวมท้ัง
บริษัทฯ  

ตรวจสอบ ซึ่งขึ
ๆ เพ่ือประเมินป
ฯ และรายงาน
จสอบใชแนวก
ทธิภาพมากขึ้น

ารควบคุมภายใ

ดจนไดกําหนด
อบ และคณะกร

บัติงานของฝ

ดอํานาจและระ
ที่บันทึกรายกา
รวจสอบซึ่งกัน
งบริษัทฯ ตองไ
องไมละเลยหรื
ช่ันที่เก่ียวของกั
ษัทฯ ไดกําหน
มัติจะตองไมกร
กผูถือหุนรายให
วของเปนการเฉ
งธนาคารธนชา
ใชงานระบบส
ภัยระบบสารสน
ฐานในการควบ

ละการส่ือสาร

ะบวนการจัด
อหุน  ลูกคา  แ
อสนับสนุนใหผู
ทั้งภายในบริษัท
er Hotline) ผาน

บและการติดต

ดาเนินธุรกิจ บริ
และบริษัทยอย 
มการบริหารเป
งเสนอแนะเก่ียว

ขึ้นตรงตอคณะ
ประสิทธิภาพแ
นขอบกพรอง พ
การตรวจสอบแ
 

ในและบริหารจั

ดมาตรการตอบ
รรมการบริษัทฯ

ฝายบริหาร 

ดับการอนุมัติร
ารทางบัญชีและ
นและกันอันเป
ไมเรียกรองดําเ
อเพิกเฉย เมื่อพ
กับบริษัทฯ ตอง
นดแนวทางปอ
ระทําโดยผูมีส
หญหรือกิจการที
ฉพาะตามเกณฑ
าต ทําหนาที่กํา
สารสนเทศ มี
นเทศ รวมถึงกํา
บคุมการปฏิบัติ

รขอมูล 

ดทําขอมูลและ
และผูมีสวนไดเส
ผูที่เก่ียวของสาม
ัทฯ  และหนวย
นชองทางที่บริษ

ตาม 

ิษัทฯ ไดจัดใหมี
  ในการประชุม
ปนผูพิจารณาแ
วกับบริหารสภ

ะกรรมการตรว
และประสิทธิผล
พรอมความคืบ
แบบกระบวนก

จดัการความเสีย่

บสนองตอการ
ฯ เปนรายไตรม

รายการเพ่ือใหเ
ะขอมูลสารสน
ปนการปองกันก
เนินการหรือยอ
พบเห็นหรือทรา
งแจงผานชองท
องกันความขัด
วนเก่ียวของ โ
ที่มีผลประโยช
ฑที่ ธปท. กําห
ากับดูแลงานระ
มีการกําหนดร
าหนดมาตรฐาน
ติงาน การรักษ

ะแนวทางการ
สียอื่น ๆ โดยข
มารถตัดสินใจไ
ยงานภายนอกส
ษัทฯ กําหนดได

มหีนวยงานเฉพ
มคณะกรรมกา
และบริหารสภา
ภาพคลองใหเกิ

วจสอบ มีหนา
ลของระบบการ
บหนาในการแก
การต้ังแตตนจน
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เปล่ียนแปลงน้ั
าสและรายเดือน

กิดความเหมาะ
เทศ และผูทําห
การทุจริต รวม
อมรับการคอรรั
าบวามีการปฏิบั
างที่บริษัทฯ กํา
แยงทางผลปร
ดยการใหสินเชื
นเก่ียวของ (R
นด บริษัทฯ ม
ะบบสารสนเทศ
ะเบียบสารสน
นการควบคุมกา
าความปลอดภั

รเปดเผยสารส
อมูลดังกลาวมีเ
ไดอยางมีประสิ
สามารถแจงขอม
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พาะทําหนาที่รา
ารบริหาร และ
าพคลองทางดา
ดประโยชนสูง

ที่ตรวจสอบแล
รควบคุมภายใน
กไขตอคณะกร
นจบ (End-to-en

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

น้ัน ๆ พรอมทั้ง
น  ตามลําดับ 

ะสม โดยมีการ
หนาที่ในการดูแ
มถึงกําหนดนโ
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ระโยชนไวในน
ช่ือหรือการลง

Related Lendin
มอบหมายใหห
ศและเทคโนโล
นเทศและเทค
ารพัฒนาและดู
ภัย ในการใชงา

สนเทศตอผู เ กี
เน้ือหาที่จําเปน
สิทธิภาพ รวมถึ
มูลที่เก่ียวกับก

ายงานผลการดํา
คณะกรรมการ
านทรัพยสินแล
งสุด  และสอดค

ละสอบทานห
น และระบบกา
รรมการตรวจส
nd Process) 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 
นําเสนอ

แบงแยก
แลจัดเก็บ
ยบายให
ปแบบท้ัง
กระทําที่
นของการ
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ทุน ไดมี  

ng) หรือ
นวยงาน
ลยี โดยมี
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แลรักษา
านระบบ

ก่ียวของ          
นเพียงพอ 
ึงจัดใหมี
ารฉอฉล 

าเนินงาน 
รบริษัทฯ  
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คลองกับ

นวยงาน   
รบริหาร
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ติดตามก
ตอคณะ

บริษัทฯ
สภาพแว
และระบ

กรรมก
ตรวจสอ
ประสบ
ระยะเวล
ความเห
ตําแหนง

ตามนโย
หัวหนา
ธนชาต 

 

 นอกจากน้ี  บ
การปฏิบัติตามจ
กรรมการตรวจ

 ในการประชุ
ฯ ไดมีมติวา บ
วดลอม การบริ
บบการติดตาม 

หัวหนางานต

บริษัทฯ ประ
ารผูจัดการ สา
อบภายในของบ
การณในการปฏ
ลามากกวา 10 ป
หมาะสมท่ีจะป
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บริษัทฯ ใชบ
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งานกํากับกฎระ
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1. นายศักด

2. นางสาว

3. นางสาว
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ตรวจสอบภายใ
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ารัตน (ต้ัง

์พูน (ต้ัง
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ปนบริษัทในกลุ
นดานตรวจสอ
ที่มีลักษณะเดีย
ละการดําเนินง
ตงต้ัง ประเมิน
บความเห็นชอบ

คับ (Complianc
ะเบียบและขอบ
วหนางานกํากับ

ราคม - 30 เมษา

ษภาคม - 30 พฤ

วาคม 2557 - ป

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ง หนา 11-3 

อบังคับของธน
มขัดแยงทางผล
ปนประจําทุก 6 

ภาพันธ 2558 ที
ะสมทั้ง 5 สว
ะบบสารสนเท

ยใหนางวิจิตรา
ลุมธนชาต ดําร
บภายในของบ ิ
ยวกับบริษัทฯ แ
านของบริษัทฯ
ผล ถอดถอน โ
บจากคณะกรรม

ce Departmen
บังคับของธนาค
บกฎระเบียบแล

ายน 2557) 

ฤศจิกายน 2557

จจุบัน) 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

นาคารธนชาต  ท
ลประโยชน และ
 เดือน 

ที่ประชุมคณะก
วน ไดแก อง
ศและการสื่อส

า ธรรมโพธิทอ
รงตําแหนงหัวห
ริษัทฯ เน่ืองจา
และธุรกิจในกลุ
ฯ เปนอยางดี จึง
โยกยาย เลิกจา
มการตรวจสอบ

nt) ของธนาคา
คารธนชาต จึงท
ละขอบังคับของ

7) 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 
ทําหนาที่ 
ะรายงาน

กรรมการ
คกรและ
สารขอมูล 

อง ผูชวย
หนางาน
กเปนผูมี
ลุมมาเปน
งเห็นวามี
ง ผูดํารง
  

รธนชาต  
ทําหนาที่
งธนาคาร



 

 
3 คน ทกุ
และองค

(มหาชน

 
สอดคล
ประกาศ
กฎบัตรต

 
จากกลุม
พิเศษ 4 

หารือรว
รายงาน
และการ
เพ่ือปรกึ

มาตรกา
ตรวจส
ตรวจสอ
เจาหนา
บัญชีเพ่ือ

ก.ล.ต. แ
ดําเนินง

คณะกรรมกา
กคนเปนกรรมก
คกรขนาดใหญ 

1. นางศิริเพ็
2. นายสมเกี
3. นายธีรพจ
โดยไดแตงต้ั

น) ทําหนาที่เลข

คณะกรรมกา
ลองกับขอกําหน
ศของตลาดหลั
ตามท่ีคณะกรร

ในรอบป 255
มงานที่เก่ียวขอ
 ครั้ง เพ่ือรับทร

• รายงานท

สอบทาน
วมกับผูสอบบั
นทางการเงิน  มี
รเปล่ียนแปลงที
กษาหารือเก่ียวกั

• การควบค

สอบทาน
ารตอตานการค
อบประจําป พิ
อบภายใน โดย
ที่ เพ่ือพัฒนาคว
อประเมินความ

• การปฏิบั
สอบทาน

และ ตลท. แล
านของบริษัทฯ

 

 

สวนที่ 2 กา

ารตรวจสอบขอ
การอิสระ เปนผ
 มีรายนามดังตอ

พ็ญ  สีตสุวรรณ 

กียรติ  ศุขเทวา 

จน  วัชราภัย 

ั้งนางวิจิตรา  ธ
ขานุการคณะกร

ารตรวจสอบมี
นดของสํานักง
ลักทรัพยแหงป
มการบริษัทฯ ก

57 ที่ผานมา คณ
อง และผูสอบบั
ราบและพิจารณ

ทางการเงิน 

นงบการเงินราย
ญชีและผูบริห
มีการเปดเผยข
ที่สําคัญ นอกจา
กับความเปนอิส

คุมภายใน และ

นใหบริษัทฯ มี
คอรรัปช่ันที่เพี
พิจารณาความ
มีการติดตามแล
วามรูและประสิ
มเพียงพอของระ

ัติตามกฎเกณฑ
นการปฏิบัติงาน
ะ ธปท. เปนต
ฯ โดยมีการกํากั

ารควบคุมภายใ

รายงานคณ

องบริษัท ทุนธ
ผูทรงคุณวุฒิดา
อไปน้ี 

  ปร

 กร

 กร

ธรรมโพธิทอง 
รมการตรวจสอ

หนาที่และควา
งานคณะกรรม
ระเทศไทย (“ต
กําหนด  

ณะกรรมการตร
ัญชีตามกําหนด

ณาเรื่องตาง ๆ ที่เ

ยไตรมาส งบกา
ารฝายบัญชีขอ
ขอมูลอยางเพีย
ากน้ี ยังไดจัดให
สระในการปฏิบั

การตรวจสอบภ

ระบบการควบ
พียงพอ โดยได
เพียงพอ ความ
ละประเมินผลก
สิทธิภาพในการ
ะบบการควบคุม

ฑ 
นของบริษัทฯ 
น และรับทรา
กับใหมีการปรบั

ในและบริหารจั

ณะกรรมการ

นชาต จํากัด (ม
นบัญชี การเงิน

ระธานกรรมการ

รรมการตรวจสอ

รรมการตรวจสอ

  ผูชวยกรรมกา
อบ 

ามรับผิดชอบต
มการกํากับหลัก
ตลท.”) และธน

รวจสอบไดจัดใ
ดวาระ รวม 16
เก่ียวของ โดยส

ารเงินประจําป
องบริษัทฯ เพ่ือ
ยงพอ ครบถวน
หมีการประชุม
บัติหนาที่ และก

ภายใน 

บคุมภายใน แล
ดหารือกับผูตร
มเหมาะสมขอ
การปฏิบัติงานท
รตรวจสอบ พิจ
มภายใน 

 เพ่ือใหเปนไป
าบผลกระทบข
บปรุง แกไข แล

จดัการความเสีย่

ตรวจสอบ 

มหาชน) (“บริษั
น และมีประสบ

รตรวจสอบ 

อบ 

อบ 

ารผูจัดการ สาย

ตามที่ไดรับมอบ
กทรัพยและตล
นาคารแหงปร

ใหมีการประชุม
 ครั้ง เปนการป
สรุปดังน้ี 

 และงบการเงิน
อใหมั่นใจวา งบ
น และเช่ือถือไ
มกับผูสอบบัญชี
การแสดงความเ

ละการตรวจสอ
วจสอบภายใน
องบุคลากร แล
ทุกไตรมาส รว
ารณารายงานผ

ตามกฎหมาย 
องการเปลี่ยน
ะติดตามผลอย

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ง หนา 11-4 

ษัทฯ”) ประกอบ
การณในสถาบั

ยงานตรวจสอบ

บหมายจากคณ
ลาดหลักทรัพย
ะเทศไทย (“ธป

มรวมกับฝายจัด
ประชุมในวาระ

นรวมของบริษั
บการเงินจัดทํา
ด รวมถึงพิจาร
ชี  โดยไมมีฝาย
ห็นของผูสอบบ

อบภายในที่มีป
น ในการวางแผ
ละความเปนอิส
มถึงประเมินคว
ลการตรวจสอบ

กฎเกณฑของท
แปลงกฎเกณฑ
างใกลชิด 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

บดวยกรรมการ
บันการเงิน  

บ ธนาคารธนช

ณะกรรมการบริ
ย (“สํานักงาน 
ปท.”) ซึ่งไดระ

ดการ ผูบริหาร
ะปกติ 12 ครั้ง แ

ัทฯและบริษัทย
าขึ้นตามมาตรฐ
รณานโยบายก
ยบริหารเขารวม
บัญชี 

ประสิทธิภาพ ร
ผนและอนุมัติแ
สระในการปฏิ
วามรูความสาม
บของ ธปท. แล

ทางการ เชน สํ
ฑที่มีผลกระทบ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ร จํานวน          

าต จํากัด 

ษัทฯ ซึ่ง
ก.ล.ต.”)
ะบุไวใน       

ระดับสูง
และวาระ

ยอย โดย
ฐาน การ
การบัญชี        
มประชุม   

รวมถึงมี
แผนการ
ฏิบัติงาน
มารถของ
ละผูสอบ

านักงาน 
บตอการ

 



การเปลี่
ความเสี่
ความเสี่
และมีปร

ของสําน
โดยรวม
ปฏิบัติง

ความสา
ขอบเขต
และอนุม

สมเหตุส
คณะกร

 
ตรงไปต
คณะกร
ที่เพียงพ
ภายในมี
ปฏิบัติง
การปฏิบ
ปกติทาง

 
             

• การบริหา

 คณะกรร
ลี่ยนแปลงตาง 
สี่ยงของบริษัทฯ
สี่ยงดานตาง ๆ ท
ระสิทธิภาพ  

• กฎบัตรข

 ใหความ
นักตรวจสอบ เพ
ม ซึ่งผลจากกา
านที่สอดคลอง

• ผูสอบบัญ

 พิจารณา
ามารถ ประสบ
ตความรับผิดชอ
มัติคาตอบแทน

• รายการที่

 พิจารณา
สมผล ความโป
รมการบริษัทฯ

คณะกรรมก
ตรงมา เพ่ือปร
รรมการตรวจส
พอ เหมาะสม แ
มีความเหมาะส
านใหถูกตองต
บัติหนาที่ รายก
งธุรกิจ รวมถึงมี

   
                        

                     

 

สวนที่ 2 กา

ารความเสี่ยง 

รมการตรวจส
ๆ ดานเศรษฐกิ
ฯ โดยไดมีการ
ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิด

ของคณะกรรมก

เห็นชอบในก
พ่ือใหเปนปจจุบ
ารประเมินพบว
งกับแนวทางปฏิ

ญชี 

คัดเลือกและให
บการณ ความเป
อบ โดยเสนอตอ
นการสอบบัญชี 

ที่เก่ียวโยงกันหรื

ารายการที่เก่ียว
ปรงใส และการ
 

การตรวจสอบ
ะโยชนสูงสุดข
สอบมีความเห็น
และสอดคลองก
สม และมีประ
ตามกฎหมายแล
การที่เก่ียวโยงกั
มกีารเปดเผยขอ

 
                        
                        

ารควบคุมภายใ

อบไดใหความ
กิจ การเมือง แล
ประชุมรวมกับ
ดความมั่นใจวา

การตรวจสอบ 

ารปรับปรุงกฎ
บันและเหมาะส
วา กรรมการตร
ฏบิัติที่ดี อันมีสว

หขอเสนอแนะ
ปนอิสระ คุณภ
อคณะกรรมกา
   

รอืรายการท่ีอาจ

วโยงกันหรือร
รเปดเผยขอมูล

บปฏิบัติหนาที่
ของบริษัทฯ โด
นวา รายงานท
กับมาตรฐานกา
สิทธิภาพ  มีระ
ละขอกําหนดขอ
กันหรือรายการ
อมูลอยางเพียงพ

  
                        
                        

ในและบริหารจั

มสําคัญกับการ
ละสังคม จะสง
บผูบริหารกลุม
าการบริหารคว

ฎบัตรคณะกรร
สม และการปร
รวจสอบมีการ
วนชวยเสริมสร

ะในการแตงต้ัง
ภาพงานที่ผาน
รบริษัทฯ เพ่ือน

จมีความขัดแยง

รายการที่อาจมี
ลอยางเพียงพอ 

ดวยความรอบ
ดยไมมีขอจํากั
างการเงินจัดทํ
ารรายงานทางก
ะบบการบริหา
องทางการอยา
ที่อาจมีความขั
พอ              

 
                        
                        

จดัการความเสีย่

รบริหารความ
งผลกระทบอย
มบริหารความเ
วามเสี่ยงของบริ

รมการตรวจส
ะเมินผลการปฏิ
รปฏิบัติตามที่ไ
รางการกํากับดูแ

ผูสอบบัญชีขอ
มา และคาตอบ
นําเสนอท่ีประช

งทางผลประโยช

มีความขัดแยง
 ตามที่หนวยงา

บคอบอยางเป
ัดในการไดรับ
ทําอยางถูกตอง
การเงิน  ระบบ
ารความเสี่ยงที่
งเครงครัด ผูส
ัดแยงทางผลปร

 
  (นางศิริเพ็ญ สี
 ประธานกรรม

      บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ง หนา 11-5 

เสี่ยงเปนพิเศษ
ยางมีนัยสําคัญต
สี่ยง เพ่ือรับทร
ริษัทฯ มีการกํา

อบ และอนุมัติ
ฏิบัติงานของคณ
ไดกําหนดไวใน
แลกิจการที่ดีได

งบริษัทฯ โดย
บแทนของผูสอ
ชุมผูถือหุนพิจา

ชน 

ทางผลประโย
านที่เก่ียวของไ

ปนอิสระ และ
บขอมูล และคว
ง และมีการเปด
การควบคุมภา
มีประสิทธิภาพ
อบบัญชีภายนอ
ระโยชนมีความ

สีตสุวรรณ) 
มการตรวจสอบ 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ษ  เพราะตระห
ตอแนวทางกา
ราบรายงานกา
ากับดูแลอยางเห

ติการปรับปรุง
ณะกรรมการตร
นกฎบัตร และ
ดอยางมีประสทิ

พิจารณาจากคุ
อบบัญชีที่เหมา
ารณาแตงต้ังผูส

ยชน โดยยึดหล
ไดรายงานกอน

แสดงความเห็
วามรวมมือจาก
ดเผยขอมูลทาง
ยในและการตร
พ มีการกํากับ
อกมีความเปน
มสมเหตุสมผล

 

 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

หนักดีวา          
รบริหาร  
รบริหาร
หมาะสม

งกฎบัตร       
รวจสอบ
มีผลการ
ทธิผล 

ณสมบัติ  
าะสมกับ
สอบบัญชี

ลักความ
นําเสนอ

ห็นอยาง
กบริษัทฯ 
งการเงิน         
รวจสอบ
ดูแลการ
อิสระใน
ลและเปน

  



12. รา

ผลประ
เก่ียวขอ
กระบวน
ราคาใน
เหมาะส

ความขั
กํากับห
ผูบริหาร
ควบคุม

(รายการ
ธุรกิจกับ

การทําร

1. บริ

1. บ

(

2. บ

(

3. บ

(

4. ธ

5. บ

(

6. บ

จ

7. บ

(

8. บ

9. บ

( 

ายการระหวา

บริษัท ทุนธน
โยชน การทําร
อง โดยการพิจ
นการที่กําหนด
นการทํารายกา
สม และเปนไปต

บริษัทฯและ
ัดแยง  ตามคํา
ลักทรัพยและต
ร กรรมการ หรื
หรือมีสวนไดเสี

รกับบุคคลที่เก่ีย
บกิจการที่เก่ียวข

รายการระหว

ริษัทในกลุมธน

บ

บริษัทบริหารสินท

(NFS AMC) 

บริษัทบริหารสินท

(MAX AMC) 

บริษัท ประกันชีวิ

(มหาชน) (SCILIF

ธนาคารธนชาต จํ

บริษัทหลักทรัพย 

(TNS) 

บริษัทหลักทรัพยจ

จํากัด (TFUND) 

บริษัท ธนชาตปร

(TNI) 

บริษัท ธนชาตกรุป

บริษัท ราชธานี ลิ

(THANI) 

างกัน 

นชาต จํากัด (“ม
รายการระหวา
ารณาการทําร
ดอยางเหมาะสม
รระหวางกันเ
ตามขอกําหนดท

ะบริษัทยอยมีร
านิยามท่ีใชใน
ตลาดหลักทรัพ
รือพนักงานขอ
สียอื่นใดไมวาโ

ยวของมีการเป
ของกันขอ 42.)

วางกันกับบริษ

นชาตและลัก

ริษัท 

ทรัพย เอ็น เอฟ เอ

ทรัพย แมกซ จํากั

ตนครหลวงไทย 

FE)* 

ากัด (มหาชน) (T

 ธนชาต จํากัด (ม

จัดการกองทุน ธน

ะกันภัย จํากัด (มห

ป ลีสซิ่ง จํากัด (T

สซิ่ง จํากัด (มหาช

สวนที่ 2 รา

มหาชน”) (“บริ
งกัน รายการที
ายการ บริษัทฯ
มตามความจําเ
พื่อปองกันคว
ทางการ โดยได

ายการธุรกิจที่
นการเปดเผยร
พย ซึ่งหมายถึง 
องบริษัทฯและบ
โดยทางตรงหรือ

ดเผยไวในหมา
) 

ษัทในกลุมธน

ษณะของควา

อส จํากัด เปน

รอย

ัด เปน

รอย

จํากัด เปน

รอย

TBANK) เปน

รอย

หาชน) เปน

ถือ

นชาต เปน

ถือ

หาชน) เปน

ถือ

TGL) เปน

ถือ

ชน) เปน

ถือ
 

ยการระหวางกั

ริษัทฯ”) มีนโย
ที่เก่ียวโยงกัน ต
ฯ จะใชเกณฑ
เปน เพื่อสนับส
ามขัดแยงทาง
ดคํานึงถึงประโ

ที่สําคัญระหวา
รายการระหว
 บุคคลที่มีอิทธิ
บริษัทยอย และ
อทางออมอยาง

ายเหตุประกอบ

นชาต 

ามสัมพันธ 

ลักษณ

นบริษัทยอยของบ

ยละ 100 

นบริษัทยอยของบ

ยละ 83.44 

นบริษัทยอยของบ

ยละ 53.50 

นบริษัทยอยของบ

ยละ 50.96 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 75 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 65.18 

กัน หนา 12-1 

ยบายและระเบีย
ตามขอกําหนด
เชนเดียวกับลู
สนุนการดําเนิน
ผลประโยชน 
ยชนสูงสุดที่บริ

งกัน และมีรา
วางกันในแบบ
ธิพลอยางเปนส
ะนิติบุคคลใด ๆ
งมีนัยสําคัญ ดัง

บงบการเงิน ณ 

ณะความสัมพนัธ 

บริษัทฯ โดยบริษัท

บริษัทฯ โดยบริษัท

บริษัทฯ โดยบริษัท

บริษัทฯ โดยบริษัท

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

 

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ยบปฏิบัติการป
ดของกฎหมายแ
กคาหรือคูคาทั
นงานของบริษัท
 บริษัทฯ กําหน
รษิัทฯ และผูถือ

ยการธุรกิจที่สํ
บ  56-1 ในปร
สาระสําคัญกับบ
ๆ ที่บุคคลขางต
น้ี 

วันที่ 31 ธันวาค

ทฯ ถือหุน 

2

4

ทฯ ถือหุน 

ทฯ ถือหุน 

ทฯ ถือหุน 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ปองกันความขัด
และประกาศท
ทั่วไป และเปน
ัทฯ และในการ
นดใหใชราคา
อหุนจะไดรับเป

สําคัญกับบุคคล
ระกาศคณะกร
บริษัทฯและบริ
ตนถือหุน หรือ

คม 2557 หัวขอ

รายชื่อกรร

1. นายบันเทิง 

2. นายศุภเดช 

3. นางสาวสุวรร

4. นายสมเจตน 

5. นายทวีศักดิ์ 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ดแยงทาง
ทางการท่ี
นไปตาม
รกําหนด
ยุติธรรม 
นสําคัญ 

ลที่อาจมี 
รรมการ 
ริษัทยอย 
มีอํานาจ

อรายการ

รมการท่ีเกี่ยวของ 

ตันติวิท 

พูนพิพัฒน

รณภา สุวรรณปร

 หมูศิริเลิศ 

ศักดิ์ศิริลาภ

 

น 

ระทีป 

 

ภ 



10. บ

11. บ

(

12. บ

13. บ

ดี

14. บ

จ

15. บ

16. บ

ก

หมายเหต

2. ราย

2.1

กลุมธน

บริษัท

(“บบส. 
ไมมีสว
ทั่วไป โ

 

 

บ

บริษัท เนชั่นแนล 

บริษัทบริหารสินท

(TS AMC) 

บริษัท ธนชาต โบ

บริษัท ธนชาต เท

ดเีวลลอปเมนท จํ

บริษัท ธนชาต แม

จํากัด (TMS) 

บริษัท สคิบ เซอร

บริษัท สคิบ จํากัด

การชําระบัญชี) 

ตุ * เมื่อวันที่ 2
(มหาชน) 
ตามลําดับ 

ยการระหวาง

1 เงินใหสินเชือ่

- ลักษณะแล
 ณ วันที่ 31

ชาต ดังน้ี 

บริษั

บริหารสินทรัพ

- ความจําเป

เปนการให
 แมกซ”)  ทั้งน้ี
นรวมในการพิ
โดยมีราคาอางอิ

ริษัท 

 ลีซซิ่ง จํากัด (NL

ทรัพย ที เอส จํากั

บรกเกอร จํากัด (T

รนนิ่ง แอนด 

ากัด (TTD) 

มเนจเมนท แอนด 

รวิส จํากัด (SSV) 

ด (มหาชน) (อยูระ

2 มิถุนายน 2557 ธ
(“ประกันชีวิตนค
  

งบริษัทในกลุม

อแกบริษัทยอย 

ละมูลคารายการ
1 ธันวาคม 255

ษัท 

พย แมกซ จํากัด

นและความสม

หสินเช่ือแกบริ
้ คณะกรรมการ
พิจารณาและอน
อิงเทียบไดกับลูก

สวนที่ 2 รา

L) เปน

ถือ

ด  เปน

ถือ

TBROKE) เปน

ถือ

เปน

ถือ

 เซอรวิส เปน

ถือ

เปน

ถือ

ะหวาง เปน

ถือ

ธนาคารธนชาต จํ
ครหลวงไทย”) แก

มธนชาต 

 

ร 
57 มียอดคงคาง

ด ต๋ัวสัญญ

มเหตุสมผลของ

ษัทยอย  เพ่ือใช
รบริษัทฯ  เปนผู
นุมัติ ซึ่งอัตราด
กคาทั่วไปท่ีมีค

ยการระหวางกั

ลักษณ

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 100 

นบริษัทยอยโดยอ

หุนรอยละ 99.98 

จํากัด (มหาชน) (“
กบริษัทฯ และบริ

งของเงินใหสิน

ประเภท 

ญาใชเงินเมื่อทว

งรายการ 

ชในการดําเนิน
ผูพิจารณาอนุมัต
ดอกเบี้ยและเง่ือ
ความเสี่ยงเดียวกั

กัน หนา 12-2 

ณะความสัมพนัธ 

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

อมของบริษัทฯ โ

 

“ธนาคารธนชาต”
ษัท เอ็ม บี เค จํากั

นเช่ือและดอกเบ

เงิน

255

วงถาม 29

นธุรกิจปกติของ
ติรายการดังกล
อนไขของรายก
กัน  

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

โดย TGL   

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

โดย TBANK 

”) ไดขายหุนของ
กัด (มหาชน) (“เอ็

บี้ยคางรับที่มีส

  

นใหสินเชื่อ 

57 2556 

1 - 

งบริษัทบริหาร
าว โดยผูที่เก่ียว
การที่เกิดขึ้นจะ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

รายชื่อกรร

 

งบริษัท ประกันชี
อ็มบีเค”) ในจํานว

สาระสําคัญแกบ

(หนวย 

อัตราดอกเบี้

2557 

MLR+0.5 

รสินทรัพย แมก
วของกับกิจการ
ะถือปฏิบัติเหมือ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

รมการท่ีเกี่ยวของ 

ชวิตนครหลวงไทย
วนรอยละ 53.5 แล

บริษัทใน

: ลานบาท) 

ยตอป 

2556 

- 

กซ จํากัด 
รดังกลาว
อนลูกคา

 

ย จํากัด 
ละ 46.5 



2.2

ที่มีสาระ

บริษัท

สินทรัพ
อนุมัติร
เง่ือนไข
เดียวกัน

2.3

ชาต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2 การใหสินเชื่อ

- ลักษณะแล
 ณ  วันที่  3

ะสําคัญแกบรษิั

บริษั

บริหารสินทรัพ

- ความจําเป

เปนการให
พย ที เอส จํากัด
ายการดังกลาว 
ขของรายการที่เ
น  

3 การเชาพ้ืนท่ี

- ลักษณะแล

ณ วันที่ 31
ต เพ่ือใชเปนสาํ

1. บริษัท ทุนธ

2. บริษัท ทุนธ

3. บริษัท ทุนธ

4. ธนาคารธน

5. ธนาคารธน

6. ธนาคารธน

7. ธนาคารธน

8. ธนาคารธน

9. ธนาคารธน

0. ธนาคารธน

 

อระหวางบริษัท

ละมูลคารายการ
31 ธันวาคม  2
ษัทในกลุมธนชา

ษัท 

พย ที เอส จํากัด

นและความสม

หสินเช่ือแกบริ
ด (“บบส. ทีเอส
 โดยผูที่เก่ียวขอ
เกิดขึ้นจะถือปฏ

ระหวางกันในก

ละมูลคารายการ

1 ธันวาคม 2557
านักงานใหญแล

ผูใหเชา 

ธนชาต จํากัด (มห

ธนชาต จํากัด (มห

ธนชาต จํากัด (มห

นชาต จํากัด (มหาช

นชาต จํากัด (มหาช

นชาต จํากัด (มหาช

นชาต จํากัด (มหาช

นชาต จํากัด (มหาช

นชาต จํากัด (มหาช

นชาต จํากัด (มหาช

สวนที่ 2 รา

ทในกลุมธนชาต

ร 
2557 ธนาคาร
าต ดังน้ี 

ด ต๋ัวสัญญ

มเหตุสมผลของ

ริษัทในกลุมธุร
ส”) ทั้งน้ี คณะก
องกับกิจการดัง
ฏิบัติเหมือนลูก

กลุมธนชาต 

ร 

7 บริษัทฯ และ
ละสาขา ตามรา

หาชน) 

หาชน) 

หาชน) 

ชน) 

ชน) 

ชน) 

ชน) 

ชน) 

ชน) 

ชน) 

 

ยการระหวางกั

ต 

รธนชาต  มียอ

ประเภท 

ญาใชเงินเมื่อทว

งรายการ 

รกิจทางการเงิน
กรรมการบริหา
งกลาวไมมีสวน
กคาทั่วไป โด

ะธนาคารธนชา
ายละเอียด ดังน้ี

ธนาคารธนชาต

บริษัทหลักทรัพ

บริษัท ธนชาต

บริษัทหลักทรัพ

บริษัท ธนชาต

บริษัท ราชธานี

บริษัท ธนชาต 

บริษัทบริหารสิ

บริษัท ธนชาต 

บริษัท ธนชาต 

กัน หนา 12-3 

อดคงคางของ

เ ิ

25

วงถาม 2,9

น เพ่ือใชในกา
รของธนาคารธ
นรวมในการพิจ
ยมีราคาอางอิง

าต จํากัด (มหาช
น้ี 

ผูเชา 

ต จํากัด (มหาชน)

พย ธนชาต จํากัด 

ประกันภัย จํากัด 

พย ธนชาต จํากัด 

ประกันภัย จํากัด 

น ีลิสซิ่ง จํากัด (มห

 โบรกเกอร จํากัด

สนิทรัพย ที เอส จํ

 แมเนจเมนท แอน

 เทรนนิ่ง แอนด ดี

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

เงินใหสินเ ช่ือ

งินใหสินเชื่อ 

57 2556 

902 4,555 

รดําเนินธุรกิจป
ธนชาต จํากัด (ม
ารณาและอนุมั
เทียบไดกับลูก

ชน) ใหเชาพ้ืนที

 

 (มหาชน) 

(มหาชน) 

 (มหาชน) 

(มหาชน) 

หาชน) 

 

ากัด 

นด เซอรวิส จํากัด

ดเีวลลอปเมนท จํา

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

อและดอกเบี้ย

อัตราด

 2557 

 2.87 - 3.1

ปกติของบริษัท
มหาชน) เปนผู
มัติ ซึ่งอัตราดอก
กคาทั่วไปท่ีมีคว

ที่ระหวางกันใน

(หนวย 

มูลคาร

6.0

0.5

0.5

4.4

3.2

0.2

3.

1.8

ด 0.0

ากัด 0.0

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ยคางรับ 

(หนวย: ลานบา

ดอกเบี้ยตอป 

2556 

6 3.15 - 3.3

ทบริหาร
พิจารณา
กเบี้ยและ
วามเสี่ยง

นกลุมธน

: ลานบาท) 

รายการ  

05 

58 

53 

48 

24 

23 

19 

80 

06 

05 

าท) 

6 



ธนชาตเ
ทางเศร
คณะกร

2.4
กับบริษั

ความรับ

 

1. รถ

  

2.  รถ

(ก
คุม
ภา

3. รถ

  

4. รถ

  

5. 

 

คว
ภา
จา

- ความ

เปนการนํา
เชา เพ่ือใชเปน
รษฐกิจ  มีการ
รมการบริหาร 

4 การประกันภั
ัท ธนชาตประกั

- ลักษณะแล

ณ วันที่ 3
บผิดตอบุคคลภ

ประเภทการประ

ถยนตผูบริหาร 

ถยนตผูบริหาร 

รณีรถเชา)  ขยายค
มครองความรับผิด
ายนอกเปน 30 ลาน

ถยนตภายใตสัญญ

ถยนตภายใตสัญญ

วามรับผิดตอบุคค
ายนอก (กรณีการเ
กการใชรถยนต) 

มจําเปนและควา

าทรัพยสินที่บริ
ที่ต้ังสํานักงาน
คิดคาเชาทรัพ
เปนผูพิจารณาอ

ภัยทรัพยสิน กา
กันภัย จํากัด (ม

ละมูลคารายการ

1 ธันวาคม 255
ายนอก ตามราย

กนัภัย 

บริษั

ธนา

บริษั

บริษั

บริษั

บริษั

บริษั

บริษั

ความ
ดบุคคล 
นบาท 

บริษั

ธนา

บริษั

บริษั

ธนา

บริษั

ญาเชาซื้อ  ธนา

 

ญาเชาซื้อ บริษั

 

ล 
เกิดเหตุ

บริษั

ธนา

บริษั

บริษั

ธนา

บริษั

สวนที่ 2 รา

ามสมเหตุสมผล

ริษัทฯ และธนา
ใหญและสาขา
พยสิน  ในจําน
อนุมัติรายการ ร

ารประกันภัยคว
มหาชน) (ผูรับป

ร 

57 บริษัทฯ 
ยละเอียดดังน้ี  

บ

ษัท ทุนธนชาต จําก

คารธนชาต จํากัด

ษัทหลักทรัพย ธนช

ษัท ธนชาตประกัน

ษัทหลักทรัพยจัดก

ษัท ธนชาต โบรกเ

ษัท สคิบ เซอรวิส 

ษัท ราชธานี ลิสซิง่

ษัท ทุนธนชาต จําก

คารธนชาต จํากัด

ษัทหลักทรัพย ธนช

ษัท ธนชาต โบรกเ

คารธนชาต จํากัด

ษัทหลักทรัพยจัดก

คารธนชาต จํากัด

ษัท ราชธานี ลิสซิง่

ษัท ทุนธนชาต จําก

คารธนชาต จํากัด

ษัท ธนชาต โบรกเ

ษัทหลักทรัพย ธนช

คารธนชาต จํากัด

ษัทหลักทรัพย ธนช

ยการระหวางกั

ลของรายการ 

คารธนชาตไมไ
า ซึ่งเปนการดํา
นวนที่ เทียบเคี
รายการดังกลาว

วามรับผิดตอบุ
ประกัน) 

 และบริษัทใน

บริษัท 

กัด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ชาต จํากัด (มหาช

นภัย จํากัด (มหาช

การกองทุน ธนชาต

เกอร จํากัด 

 จํากัด 

ง จํากัด (มหาชน) 

กัด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ชาต จํากัด (มหาช

เกอร จํากัด 

ด (มหาชน) 

การกองทุน ธนชาต

ด (มหาชน) 

ง จํากัด (มหาชน) 

กัด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

เกอร จํากัด 

ชาต จํากัด (มหาช

ด (มหาชน) 

ชาต จํากัด (มหาช

กัน หนา 12-4 

ไดใชประโยชน
เนินการตามธุร
ยงกับผูให เชา
วจึงมีความสมเห

บุคคลภายนอกข

กลุมธนชาตทํา

ชน) 

ชน) 

ต จํากัด 

 

28 ก

28 ก

ชน) 

28 ก

ต จํากัด 

28 ก

7 ม

7 ม

 7 ม

7 ม

ชน) 

28 ก

ชน) 

28 ก

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

นในการดําเนิน
รกิจปกติ และเพื
ารายอื่นที่มี พ้ืน
หตุสมผลและเห

ของบริษัทฯ แล

าประกันภัยทรั

ระยะเวลาเอาประ

ก.พ. 2556 - 28 ก.พ

ก.พ. 2557 - 28 ก.พ

ก.พ. 2556 - 28 ก.พ

ก.พ. 2557 - 28 ก.พ

ม.ค. 2556 - 7 ม.ค.

ม.ค. 2557 - 7 ม.ค.

ม.ค. 2556 - 7 ม.ค.

ม.ค. 2557 - 7 ม.ค.

ก.พ. 2556 - 28 ก.พ

ก.พ. 2557 - 28 ก.พ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ธุรกิจ ใหบริษัท
พ่ือปองกันการ
นที่ใกล เคียงกั
หมาะสม 

ละบริษัทในกลุม

รัพยสิน และปร

(หน

ะกนั คาเ

พ. 2557 

พ. 2558 

พ. 2557 

พ. 2558 

. 2557 

. 2558 

. 2557 

. 2558 

พ. 2557 

พ. 2558 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ทในกลุม
สูญเปลา
กัน  ทั้งน้ี 

มธนชาต 

ระกันภัย 

วย : ลานบาท) 

เบ้ียประกัน 

3.14 

2.26 

0.25 

0.17 

0.78 

1.03 

1.59 

2.38 

0.25 

0.17 



ความเสี่
ทรัพยสิ
ประกัน
เหมาะส

2.5
จํากัด (
จัดการก
บริษัทบ
บริษัท ธ
ดีเวลลอ
ธนชาตป

ประกันชี

กับประ
รายการ
กับบริษั

2.6
(มหาชน
ธนชาต
สินทรัพ
ธนชาตก
จํากัด (ผู

มีคาเบี้ย

การคุมค

- ความจําเป

เปนการป
สี่ยงภัยที่เกิดคว
สินของบุคคลภ
ภัย”) น้ัน เปนอ

สม 

5 การทําสัญญา
มหาชน) ธนา
กองทุน ธนชา
บริหารสินทรัพย
ธนชาตกรุป ลี
อปเมนท จํากัด
ประกันภัย จํากั

- ลักษณะแล

บริษัทฯแล
ชีวิตนครหลวง

- ความจําเป

การที่บริษั
กันชีวิตนครหล
ดังกลาวจึงเปน
ัทประกันรายอื่

6 การทําสัญญ
น) ธนาคารธนช
 จํากัด บริษัท 
พย เอ็น เอฟ
กรุป ลีสซิ่ง จําก
ผูเอาประกัน) กั

- ลักษณะแล

บริษัทฯแล
ประกันภัยจําน

- ความจําเป
การที่บริษั

ครองอุบัติเหตุ

นและความสม

ระกันความเสี่
ามเสียหายของ
ายนอก ทั้งน้ี เ
อัตราทั่วไปท่ีธ

าประกันชีวิตกล
าคารธนชาต จํ
ต จํากัด บริษัท
ย เอ็น เอฟ เอส
ลีสซิ่ง จํากัด บ ิ
ด และการทําป
กัด (มหาชน) (ผู

ละมูลคารายการ

ละบริษัทยอย 
ไทย ณ วันที่ 3

นและความสม

ษัทฯและบริษัท
ลวงไทยเพ่ือเปน
นประโยชนตอพ
ืนภายใตเง่ือนไ

ญาประกันการ
ชาต จํากัด (มห
 ธนชาต แมเน
 เอส จํากัด บริ
กัด บริษัท ธนช
ับบริษัท ธนชาต

ละมูลคารายการ

ละบริษัทยอย ทํ
วน 0.92  ลานบ

นและความสม
ษัทฯและบริษัท
ตุระหวางการเดิ

สวนที่ 2 รา

มเหตุสมผลของ

ยงภัยทรัพยสิน
งทรัพยสินของ
บี้ยประกันภัยที
ธนชาตประกันภ

ลุมและอุบัติเหต
จํากัด (มหาชน
ท ธนชาต แมเน
ส จํากัด บริษัทบ
ริษัท ธนชาตป
ระกันเสี่ยงภัย
ผูเอาประกัน) กับ

ร 

ทําประกันชีวิต
1 ธันวาคม 255

มเหตุสมผลของ

ทยอย เขาทําสั
นการคุมครองชี
พนักงานโดยรว
ไขอยางเดียวกัน

เดินทางของพ
หาชน) บริษัทห
นจเมนท แอนด
ริษัทบริหารสิน
ชาตประกันภัย จ
ตประกันภัย จํา

ร 

ทําประกันการเดิ
บาท  

มเหตุสมผลของ
ยอย เขาทําสัญ
ดินทางไปปฏิบ

ยการระหวางกั

งรายการ 

น การประกันภ
งบริษัทในกลุม
ที่ชําระใหกับบ
ภัยคิดกับบุคคล

ตุกลุมของพนัก
น) บริษัทหลักท
นจเมนท แอน
บริหารสินทรัพ
ประกันภัย จําก
ภาคใตของพนั
บบริษัท ประกัน

ตกลุม อุบัติเหต
57 มีคาเบี้ยประก

งรายการ 

ัญญาประกันชี
ชีวิต อุบัติเหตุ แ
วม มีการคิดคาเ
น รายการดังกลา

พนักงานบริษัท
หลักทรัพย ธนช
ด เซอรวิส จํากั
นทรัพย แมกซ 
จํากัด (มหาชน
ากัด (มหาชน)  

ดินทางของพนัก

งรายการ 
ญญาประกันการ
บัติงานของพนั

กัน หนา 12-5 

ภัยความรับผิด
มธนชาต และคุ
บริษัท ธนชาตป
ลอื่น ๆ รายการ

กงานบริษัทฯแล
ทรัพย ธนชาต
นด เซอรวิส จํา
พย แมกซ จํากัด
กัด (มหาชน) 
นักงานธนาคาร
นชีวิตนครหลว

ตุกลุม และประ
กันภัยจํานวน 2

ชีวิตกลุม อุบัติเ
และความเสี่ยง
เบี้ยประกันในอั
าวจึงมีความสม

ทฯและบริษัทย
ชาต จํากัด (มหา
กัด บริษัท ธนช
 จํากัด บริษัทบ
น) และบริษัท ธ

 (ผูรับประกัน) 

กงานกับธนชาต

รเดินทางของพ
นักงาน ซึ่งเปน

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ตอบุคคลภายน
มครองความเสี
ประกันภัย จํากั
รดังกลาวจึงมีค

ละบริษัทยอย ไ
ต จํากัด (มหาช
ากัด บริษัท ธน
ด บริษัทบริหาร
และ บริษัท ธน
รธนชาต จํากัด
งไทย จํากัด (ม

ะกันเสี่ยงภัยภา
20.92 ลานบาท 

เหตุกลุม และป
ภัย ซึ่งเปนสวัส
อัตราตลาดที่เห
มเหตุสมผลและ

ยอย ไดแก บริ
าชน) บริษัทหลั
ชาต โบรกเกอ
บริหารสินทรัพ
นชาต เทรนน่ิง

ตประกันภัย ณ 

พนักงานกับธน
สวัสดิการท่ีให

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

นอก เพ่ือลดผล
สียหายตอชีวิต
กัด (มหาชน) (
ความสมเหตุสม

ไดแก บริษัท ทุน
ชน) บริษัทหลั
นชาต โบรกเกอ
รสินทรัพย ที เอ
นชาต เทรนน่ิ
ด (มหาชน) แล
มหาชน) (ผูรับป

าคใต ของพนัก
 

ประกันเสี่ยงภั
สดิการท่ีใหกับพ
มาะสมเมื่อเปรี
ะเหมาะสม 

ริษัท ทุนธนชา
ลักทรัพยจัดการ
ร จํากัด บริษัท
พย ที เอส จํากั
ง แอนด ดีเวลล

 วันที่ 31 ธันวา

ชาตประกันภัย
หกับพนักงาน

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ลกระทบ 
ต รางกาย 
“ธนชาต 
มผลและ

นธนชาต 
ลักทรัพย 
อร จํากัด 
อส จํากัด 
ง แอนด 
ละบริษัท 
ประกัน) 

กงานกับ 

ัยภาคใต 
พนักงาน 
รียบเทียบ

าต จํากัด 
รกองทุน 
ทบริหาร
ัด บริษัท  
อปเมนท 

คม 2557 

ยเพ่ือเปน
 รายการ



ดังกลาว
บริษัทป

2.7

53.5 ขอ

เหมาะส
ใหซื้อหุ
การทําร

3. กา
ผูบ

3.1

ที่เก่ียวข

ที่เก่ียวข

อัตราดอ

3.2
จํากัด (ม

เก่ียวขอ

เดียวกัน

 

วจึงเปนประโย
ประกันรายอื่นภ

7 การซื้อเงินลง

- ลักษณะแล

บริษัทฯ ซื
องจํานวนหุนที่จํ

- ความจําเป

เปนการซื้
สม โดยบริษัทฯ
นประกันชีวิตน
รายการท่ีมีความ

ารทํารายการ
บริหาร 

1 การใหสินเชื่อ

- ลักษณะแล

• บริษัท
ของ ณ วันที่ 31 

• บริษัท
ของ ณ วันที่ 31 

- ความจําเป

เปนการให
อกเบี้ยเชนเดียว

2 การประกันชี
มหาชน) (ผูรับป

- ลักษณะแล

ประกันชีวิ
ง มีคาเบี้ยประก

- ความจําเป

เปนการรับ
นกับลูกคารายอื่น

ยชนตอพนักงา
ายใตเง่ือนไขอ

งทุนในหุนบริษั

ละมูลคาของรา

ซื้อเงินลงทุนใน
จาํหนายไดแลว

ปนและความสม

ซื้อเงินลงทุนใน
 ไดรับอนุญาตจ
นครหลวงไทย 
มสมเหตุสมผลแ

ระหวางบริษั

อและรับฝากเงิน

ละมูลคารายการ

ทฯ และบริษัทใ
 ธันวาคม 2557

ทฯ และบริษัท
 ธันวาคม 2557

นและความสม

หบริการทางก
กันกับลูกคาทัว่

ชีวิตของผูบริห
ประกัน) 

ละมูลคารายการ

วิตนครหลวงไท
กันภัย ณ วันที่ 3

นและความสม

บประกันชีวิตต
นภายใตเง่ือนไข

สวนที่ 2 รา

นโดยรวม มีก
ยางเดียวกัน รา

ษัท ประกันชีวิต

ยการ 

หุนประกันชีวิต
ทั้งหมด จํานวน

มเหตุสมผลของ

หุนประกันชีวิต
จากธนาคารแห
เกินกวารอยละ
และเหมาะสม 

ษัทฯ และบริษ

น 

ร 

ในกลุมธนชาต 
 จํานวน 91 ลาน

ในกลุมธนชาต
 จํานวน 712  ล

มเหตุสมผลของ

ารเงินตามธุรกิ
วไป และไมขัดก

าร รวมทั้งบุคค

ร 

ทยรับประกันชี
31 ธันวาคม 25

มเหตุสมผลของ

ตามธุรกิจปกติ
ขเดียวกัน รายก

ยการระหวางกั

การคิดคาเบี้ยปร
ายการดังกลาวจึ

ตนครหลวงไทย

ตนครหลวงไท
น 482 ลานบาท

งรายการ 

ตนครหลวงไท
หงประเทศไทย 

 10 ของจํานวน

ษัทในกลุมธ

 มีเงินใหสินเช่ือ
นบาท 

ต รับฝากเงินจา
ลานบาท 

งรายการ 

กิจปกติของบริ
กับกฎหมายแล

คลท่ีเก่ียวของ (

ชีวิตผูบริหารขอ
557 จํานวน 1.48

งรายการ 

ติของประกันชี ิ
การดังกลาวจึงมี

กัน หนา 12-6 

ระกันในอัตรา
ึงมีความสมเหต

ย จํากัด (มหาชน

ย จากธนาคารธ
ท 

ทย ในราคาที่ปรึ
 (“ธปท.”) และ
นหุนที่จําหนายไ

นชาต กับผูบ

อแกผูบริหารขอ

ากผูบริหารขอ

ิษัทฯ และบริษั
ะประกาศของ 

(ผูเอาประกัน) 

องบริษัทฯ และ
8 ลานบาท 

วิตนครหลวงไ
มคีวามสมเหตุส

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ตลาดที่เหมาะ
ตุสมผลและเหม

น) จากบริษัทยอ

ธนชาต 37,450

รึกษาทางการเงิ
ะไดรับการอนุมั
ไดแลวทั้งหมด

บริหาร และบุ

องบริษัทในกลุ

งบริษัทในกลุม

ษัทในกลุมธนช
 ธปท. 

 กับบริษัท ประ

บริษัทในกลุมธ

ไทยที่มีการคิด
สมผลและเหมาะ

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

สมเมื่อเปรียบ
มาะสม 

อย (ผูขาย) 

,000 หุน คิดเป

งินอิสระใหควา
มัติจากที่ประชุม
ด รายการดังกลา

บุคคลท่ีเก่ียว

ลุมธนชาต รวมท

มธนชาต รวมท

ชาต โดยมีเง่ือน

ะกันชีวิตนครห

ธนชาต รวมทั้ง

คาเบี้ยประกัน
ะสม 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

เทียบกับ

นรอยละ 

ามเห็นวา
มผูถือหุน
าวจึงเปน

ของกับ

ทั้งบุคคล

ทั้งบุคคล 

นไขและ 

หลวงไทย 

งบุคคลที่

ในอัตรา



4. รา

กลุ
ประหยัด
สูงสุด จึ
ของการ
ใหนําเส

บริ

ให
ธนชาต 

ธน

ให
กฎขอบั
คุณภาพ
สินเช่ือ
งานกฎห

บริ

ให

บริ

ให

บริ

ปร
รับ-สงเอ

การทําร
มีความ

1. กลุม

กิจ

1. 

2. 

3. 

ยการใหบริกา

มธนชาตมีนโย
ดจากขนาดและ
จึงมีนโยบายใน
รใหบริการในแ
สนอคณะกรรมก

ริษัท ทุนธนชาต

บริการงานบริห
 

นาคารธนชาต จํ

บริการงานพัฒ
ังคับของทางกา
พระบบสารสน

 งานปฏิบัติกา
หมายและนิติกร

ริษัท ธนชาต แม

บริการพนักงาน

ริษัท ธนชาต เท

บริการงานฝกอ

ริษัท สคิบ เซอร

ะกอบธุรกิจดา
อกสาร เปนตน

รายการระหว
มขัดแยง) 

มบริษัท เอ็ม บี

การท่ีเก่ียวของ

บริ

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท ปทุมไรซม
(มหาชน) (PRG)

บริษัท เอ็ม บี เค 
(MBK-SF) 

ารงานสนับส

ยบายรวมงานสน
ะขอบเขต (Eco
นการคํานวณคา
แตละงาน หรือต
การบริหารของ

ต จํากัด (มหาชน

หารหน้ีที่ไมกอ

จํากัด (มหาชน) 

ฒนาระบบงาน
าร งานบริหารอ
นเทศ งานสื่อส
ารเชาซื้อ งานบ
รรมสัญญา งาน

มเนจเมนท แอน

นในสวนพนักง

รนน่ิง แอนด ดี

อบรมแกบุคลาก

รวิส จํากัด 

นงานบริการต
 

วางบริษัทในก

บี เค จํากัด (ม

และลักษณะคว

รษิัท 

จํากัด (มหาชน) (

มิล แอนด แกรนา
) 

สมารท ฟอรซ จาํ

สวนที่ 2 รา

นุนระหวางบ

นับสนุนแตละง
onomies of Sc
าบริการโดยใช
ตามราคาตลาด 
บริษัทในกลุมธ

น) 

อใหเกิดรายได 

 

และระเบียบคํ
อาคารสํานักงาน
ารและบริหาร
บัญชี งานควบ
นฟองคดี งานบัง

นด เซอรวิส จําก

งานบริการ 

ดเีวลลอปเมนท 

กรของบริษัทใน

าง ๆ ใหแกบริษ

กลุมธนชาตกับ

หาชน) “กลุม

วามสัมพันธ 

MBK) บริษั

ารี จํากัด เปนบ

ากัด เปนบ

ยการระหวางกั

บริษัทในกลุมธ

งานไวที่บริษัท
cale and Econo
ชวิธีการปนสัดส
 (Market Price
ธนชาตเปนผูพิจ

(NPL) และบริ

าสั่ง งานทรั
น งานธุรการแล
แบรนด งานบ
บคุมความเสี่ย
ังคับคดี และงา

กัด 

 จํากัด 

นกลุมธนชาต 

ษัทในกลุมธนช

ับกิจการท่ีเก่ีย

มเอ็มบีเค” 

ลักษ

ษัทในกลุมธนชาต

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

กัน หนา 12-7 

ธนชาต 

เดียวเพ่ือใหบริ
omies of Scop
สวนของตนทุน
e) ซึ่งคาบริการ
จารณาคาบริกา

ริหารทรัพยสิน

รัพยากรบุคคล 
ละจัดซื้อจัดจาง
บริการลูกคาสัม
ง งานติดตาม
นระบบเทคโน

ชาต เชน บริการ

ยวของกับกรร

ษณะความสัมพัน

ถือหุนรวมกันรอย

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

การบริษัทในก
pe) การใชทรัพ
นที่เกิดขึ้นจริงใ
ดังกลาวจะมีกา
ร ซึ่งมีการใหบ

รอการขาย (NP

 งานกํากับดู
ง งานตรวจสอบ
มพันธ งานปฏิบ
หน้ีทางโทรศัพ
โลยีและสารสน

รทําความสะอา

รมการและผูบ

นธ 

ยละ 19.90 

อหุนรอยละ 74.5

อหุนรอยละ 99.9

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

กลุมทั้งหมด อัน
พยากรใหเกิดป
ในแตละป ตาม
ารทบทวนทุก 
บริการ ดังน้ี 

PA) ของบริษัท

ดูแลการปฏิบัติ
บภายใน งานต
บัติการ งานปฏ
พท งานประเม
นเทศ 

าด รักษาความป

บริหาร (บุคค

รายช่ือ

1. นายบั

2. นายศุ

3. นายป
52 

97 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

นเปนการ
ระโยชน
มสัดสวน
ๆ ป และ

ทในกลุม 

ิงานตาม 
รวจสอบ
ฏิบัติการ
มินราคา 

ปลอดภัย 

คลท่ีอาจ

อกรรมการที่เก่ียว

ันเทิง ตันติวิ

ภเดช พูนพพิ

ยะพงศ อาจมั

วของ 

วิท 

พัฒน 

งกร 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

บ

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท ที ลีสซิ่ง จ

บริษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (MBK-HR

บริษัท เอ็ม บี เค 
จํากัด (MBK-HT

บริษัท เอ็ม บี เค
(MBK-BUS) 

บริษัท ทรัพยสนิ

บริษัท ลันตา แล

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท ริเวอรเดล
คลับ จํากัด (RDG

บริษัท ราชสีมาไ

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท พาราไดซ

บริษัท สยามพิวร

บริษัท เอ็ม บี เค

บริษัท เอ็ม บี เค 
เอ็นเตอรเทนเมน

บริษัท แปลน แอ

บริษัท กลาสเฮาส

บริษัท เดอะไนน

บริษัท แปลน เอ

บริษัท พีอารจี พื

บริษัท เอ็ม บี เค 
(MBK-R) 

บริษัท 

 สแควร จํากัด (M

จํากัด (TLS) 

 โฮเต็ล แอนด รีส
R) 

 โฮเต็ล แอนด ทัว
T) 

 การธุรกิจ จํากัด 

นธานี จํากัด (SSTN

นด ดีเวลลอปเมน

โบรกเกอร จํากัด 

ล กอลฟ แอนด คนั
GC) 

ไรซ จํากัด (RSR) 

 เซอรวิส โซลูชั่น 

เทรนน่ิง เซ็นเตอร

ฟูด ซิสเต็ม จํากัด

ซ พารค จํากัด (PD

รรธน จํากัด 

 เลเชอร จํากัด (M

 ฟูด แอนด 
นท จํากัด (MBK-F

อพไพรซัล จํากัด (

ส รัชดา จํากัด (GH

น เซ็นเตอร จํากัด 

สเตท จํากัด (PST

ืชผล จํากัด (PRG

 รีสอรท จํากัด (มห

สวนที่ 2 รา

MBK-SQ) เปนบ

เปนบ

อรท เปนบ

รริซึ่ม เปนบ

เปนบ

N) เปนบ

นท จํากัด เปนบ

 เปนบ

นทร่ี เปนบ

เปนบ

 จํากัด เปนบ

ร จํากัด เปนบ

 เปนบ

DP) เปนบ

เปนบ

MBK-LS) เปนบ

FE) 
เปนบ

(PAS) เปนบ

HR) เปนบ

(TNC) เปนบ

T) เปนบ

-G) เปนบ

หาชน) เปนบ

 

ยการระหวางกั

ลักษ

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทรวมของ M

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

กัน หนา 12-8 

ษณะความสัมพัน

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

อมของ MBK 

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

อมของ MBK 

MBK โดย MBK ถื

MBK โดย MBK ถื

อมของ MBK 

อมของ MBK 

MBK โดย MBK ถื

อมของ MBK  

อมของ MBK 

อมของ MBK 

MBK โดย MBK ถื

อมของ MBK  

อมของ MBK  

อมของ MBK  

อมของ MBK  

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

นธ 

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 99.9

ือหุนรอยละ 30.7

อหุนรอยละ 99.9

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

รายช่ือ

97  

99 

99 

99 

99 

 

99  

99  

99  

 

99  

97  

 

 

72  

 

99  

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

อกรรมการที่เก่ียววของ 



27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

รายการ
1. 

(ผูใหเชา

ธนชาต)
เอฟ เอส
รีสอรท 
เอ็ม บี เค
จํากัด (ผู

ลานบาท

ตางประ

บริษัท ธ
จํานวน 

ของบริษ
พารค จํ
2557 จาํ
 

บ

บริษัท กลาสเฮาส

บริษัท ซี แอล พ ี
(CLP-M) 

บริษัท แอบโซลูท

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท เอ็ม บี เค 

บริษัท อินโนฟูด

บริษัท สีมาแพค 

บริษัท แอพเพิล 
(ไทยแลนด) จํากั

รระหวางกัน 
การเชาพ้ืนที

า) 
- ลักษณะแล

การเชาพ้ืน
) ธนชาตประกั
ส จํากัด (“บบส
 จํากัด (มหาชน
ค โฮเต็ล แอนด
ผูใหเชา) เพ่ือวัต

• บริษัท
ท 

• ธนาค
ะเทศ และพื้นที่ต

• บล. ธ
ธนชาตกรุป ลี
 23.95 ลานบาท

• ธนาค
ษัทยอยกับ เอ็ม
ากัด บริษัท กล
านวน 8.46 ลาน

บริษัท 

ส บิลดิ้ง จํากัด (G

 แมนเนจเมนท จาํ

ท แทรเวิล จํากัด (

 พรีเมียม จํากัด 

 การันตี จํากัด (M

ด (ไทยแลนด) จํากั

 จํากัด (SMP) 

ออโต ออคชั่น 
กัด (AAA) 

 
ท่ีระหวางบริษัท

ละมูลคารายการ

นที่ระหวางบริษ
นภัย บริษัทหลั
ส. เอ็นเอฟเอส”
น) บริษัท พาราไ
ด รีสอรท จํากัด
ตถุประสงค ดังนี

ทฯ เชาพ้ืนที่เพ่ือ

คารธนชาต เชาพ
ต้ังเครื่อง ATM

ธนชาต ธนชาต
สซิ่ง จํากัด เชา
ท 44.06 ลานบา

คารธนชาต ธนช
มบีเค บริษัท เอ็
ลาสเฮาส รัชดา
นบาท 

สวนที่ 2 รา

GHB) เปนบ

ากัด เปนบ

(ALT) เปนบ

เปนบ

MBK-G) เปนบ

กัด (INF) เปนบ

เปนบ

เปนบ

ทฯและบริษัทย

ร 

ษัทฯและบริษัท
ลักทรัพยจัดการ
”) บบส. แมกซ
ไดซ พารค จํากั
ด บริษัท ริเวอร
น้ี 

อใชเปนพ้ืนที่สํ

พ้ืนที่เพ่ือใชเปน
M มูลคารายการ 

ประกันภัย บบ
าพ้ืนที่เพ่ือใชเป
ท 1.29 ลานบา

ชาตประกันภัย 
ม บี เค รีสอรท
 จํากัด และบริษ

 

ยการระหวางกั

ลักษ
บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยของ M

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยโดยออ

บริษัทยอยของ M

ยอย (ผูเชา) กั

ทยอย ไดแก ธน
รกองทุน ธนชา
ซ (ผูเชา) เอ็ม
กัด บริษัท กลาส
เดล กอลฟ แอ

สํานักงานใหญ ม

นพ้ืนที่สํานักงา
 ณ วันที่ 31 ธัน

บส.  เอ็นเอฟเอส
ปนสํานักงานแ
ท 0.37 ลานบา

 บลจ. ธนชาต บ
ท จํากัด (มหาช
ษัท เดอะไนน 

กัน หนา 12-9 

ษณะความสัมพัน
อมของ MBK  

อมของ MBK  

อมของ MBK  

MBK โดย MBK ถื

อมของ MBK  

อมของ MBK  

อมของ MBK  

MBK โดย MBK ถื

ับบริษัท เอ็ม บี

นาคารธนชาต 
ต จํากัด (“บลจ
มบีเค บริษัท กล
สเฮาส รัชดา จํา
นด คันทรี่ คลับ

มูลคารายการ ณ

นใหญ สํานักง
วาคม 2557 จําน

ส บบส. แมกซ
และสาขา มูลค
ท 4.05 ลานบาท

บล. ธนชาต เชา
ชน) บริษัท กลา
 เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

นธ 

อหุนรอยละ 99.9

อหุนรอยละ 49.9

บี เค จํากัด (มห

 บริษัทหลักทรั
. ธนชาต”) บริษ
ลาสเฮาส บิลด้ิง
ากัด บริษัท สยา
บ จํากัด และบริ

ณ วันที่ 31 ธันว

านสาขา สํานัก
นวน 125.51 ลา

 บริษัท ธนชาต
คารายการ ณ วั
ท และ 0.17 ลา

าพ้ืนที่เพ่ือติดต้ัง
าสเฮาส บิลด้ิง จ
ด มูลคารายกา

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

รายช่ือ

 

99 

 

 

99  

หาชน) และบริ

รัพย ธนชาต จํา
ษัทบริหารสินท
้ง จํากัด บริษัท
ามพิวรรธน จํา
ริษัท เดอะไนน

วาคม 2557 จําน

กงานแลกเปล่ียน
านบาท 

ต โบรกเกอร จํา
วันที่ 31 ธันวาค
นบาท ตามลําดั

ั้งปายโฆษณาผ
จํากัด บริษัท พ
าร ณ วันที่ 31 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

อกรรมการที่เก่ียว

ริษัทยอย 

ากัด (“บล. 
ทรัพย เอ็น 
 เอ็ม บี เค        
กัด บริษัท 

น เซ็นเตอร 

นวน 9.83 

นเงินตรา

ากัด และ
คม 2557 
ดับ 

ลิตภัณฑ
พาราไดซ 
ธันวาคม 

วของ 

   



สิ่งปลูก
โดยการ
ไมมีสวน

2. 
จํากัด (ผู

ทรัพยสิ

เอสเตท
คณะกร
พิจารณา

3. 
เอสเตท 

รายการ 
 

- ความจําเป

เปนการเช
กสรางที่ ต้ังอยูบ
รเห็นชอบจากค
นรวมในการพิจ

การจายคาบ ิ
ผูรับจาง) 

- ลักษณะแล

บริษัทใน
นรอการขาย มู

1. บริษทั

2. บริษทั

3. บริษทั

4. กองทุ

5. ธนาค

6. บริษทั

- ความจําเป

เปนคาบรหิ
ท จํากัด คิดกับบ
รรมการตรวจส
าและอนุมัติ กา

การจายเงินร
 จํากัด (ผูรับจา

- ลักษณะแล

บริษัทในก
 ณ วันที่ 31 ธนั

นและความสม

ชาพ้ืนที่เพ่ือใชใ
บนที่ดินบริเว
ณะกรรมการต
จารณาและอนุม

ริหารทรัพยสิน

ละมูลคาของรา

กลุมธนชาตวา
ลคารายการ ณ 

บริษัท

ท ทุนธนชาต จํ

ทบริหารสนิทรั

ทบริหารสนิทรั

ทุนรวมธนชาติพ

คารธนชาต จํากั

ทบริหารสนิทรั

นและความสม

หารทรัพยสินร
บุคคลทั่วไป คณ
สอบ และคณะก
รทํารายการดัง

รางวัลการขายท
ง) 

ละมูลคาของรา

กลุมธนชาตจา
นวาคม 2557 ดัง

สวนที่ 2 ราย

มเหตุสมผลของ

ในการประกอบ
ณใกลเคียงกัน
รวจสอบ และค
มัติ ดังน้ัน จึงเป

นรอการขายที่บ

ยการ 

าจางใหบริษัท
 วันที่ 31 ธันวาค

ทผูวาจาง 

ากัด (มหาชน) 

ัพย เอ็น เอฟ เอ

ัพย แมกซ จํากั

พร็อพเพอรต้ีฟน

กัด (มหาชน) 

ัพย ที เอส จํากั

มเหตุสมผลของ

อการขายที่คิดค
ณะกรรมการบ
กรรมการบริหา
กลาวจึงเปนกา

ทรัพยสินรอกา

ยการ 

ายเงินรางวัลกา
น้ี 

 

ยการระหวางกัน

งรายการ 

บการตามธุรกิ
น คณะกรรมก
คณะกรรมการบ
ปนรายการท่ีมีค

บริษัทฯและบริ

ท แปลน เอสเต
คม 2557 ดังน้ี 

 

อส จํากัด 

ัด 

นด 6 

ัด 

งรายการ 

คาใชจายจากรา
ริษัทฯ เปนผูพิ
าร ตามลําดับ ผ
รทํารายการที่มี

ารขายท่ีบริษัทฯ

ารขายทรัพยสิ

น หนา 12-10 

จปกติ ที่มีการ
การบริษัทฯ เป
บริหาร ตามลําดั
วามสมเหตุสม

ษัทยอย (ผูวาจ

ตท จํากัด บริห

(หนวย 

จํานวนเ ิ

19.14

12.24

3.98

0.39

22.69

10.78

คาตนทุนบวกก
พิจารณาอนุมัติร
ผูที่เก่ียวของกับ
มคีวามสมเหตุส

ฯและบริษัทยอ

นรอการขายให

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

คิดคาเชาในรา
ปนผูพิจารณาอ
ดับ โดยผูที่เก่ียว
ผลและเหมาะส

จาง) จายใหกับ

หารทรัพยสินร

 : ลานบาท) 

งิน  

4 

4 

8 

 

9 

8 

กําไร ซึ่งเปนอัต
รายการดังกลาว
บกิจการดังกลา
มผลและเหมาะ

อย (ผูวาจาง) จ

หบริษัท แปลน

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

าคาตลาดที่ใกล
อนุมัติรายการ
วของกับกิจการ
สม 

บบริษัท แปลน

รอการขาย มีค

ตราปกติที่บริษั
ว โดยการเห็น
าวไมมีสวนรว
ะสม 

จายใหกับบริษั

น เอสเตท จํากั

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ลเคียงกับ 
ดังกลาว 
รดังกลาว

น เอสเตท 

าบริหาร

ัท แปลน 
ชอบจาก
มในการ

ัท แปลน 

กัด มูลคา



ในการแ
คณะกร
คณะกร
รายการด

4. 
(ผูรับปร

1. บริษทั

2. บริษทั

3. บริษทั

4. ธนาค

5. บริษทั

- ความจําเป

เปนการจา
แนะนําผูซื้อให
รรมการบริษัท
รมการบริหาร
ดังกลาวจึงเปน

การทําสัญญ
ระกัน) กับบริษั

- ลักษณะแล

เปนการรบั

• การรับ
เมนท จ
ปทุมไร
จํากัด บ
จํากัด บ
จํากัด บ
จํากัด บ
แอนด 
บริษัท 
ทัวรริซึ่
แอพเพิ
30 กรก
รายป) 

• การรับ
อินโนฟ
แกรนา
ซิสเต็ม

บริษั

ท ทุนธนชาต จํ

ทบริหารสนิทรั

ทบริหารสนิทรั

คารธนชาต จํากั

ทบริหารสนิทรั

นและความสม

ายเงินรางวัลการ
มาซื้อสินทรัพย
ฯ เปนผูพิจารณ
 ตามลําดับ โด
การทํารายการที

ญาประกันชีวิต
ัทในกลุมเอ็มบเี

ละมูลคาของรา

บประกันชีวิตแ

ประกันภัยท่ียัง
จํากัด บริษัท เด
รซมิล แอนด แ
บริษัท พีอารจี พื
บริษัท ลันตา แ
บริษัท เอ็ม บี เค
บริษัท เอ็ม บี เค
เอ็นเตอรเทนเม
 เอ็ม บี เค สแค
ซึ่ม จํากัด บริษัท
พิล ออโต ออคช
กฎาคม 2557 มี

ประกันภัยท่ีเร่ิ
ฟูด (ไทยแลนด
ารี จํากัด (มหาช
 จํากัด มีคาเบี้ย

สวนที่ 2 ราย

ัทผูวาจาง 

ากัด (มหาชน) 

รพัย เอ็น เอฟ เอ

รพัย แมกซ จํากั

กัด (มหาชน) 

รพัย ที เอส จํากั

มเหตุสมผลของ

รขายทรัพยสินร
ยรอการขายขอ
ณาอนุมัติรายก
ยผูที่เก่ียวของก
ที่มีความสมเหต

ตและอุบัติเหต
เค (ผูเอาประกัน

ยการ 

ละอุบัติเหตุใหก

งมีผลคุมครองใ
ดอะไนน เซ็นเต
กรนารี จํากัด (
พืชผล จํากัด บริ
แลนด ดีเวลลอป
ค การธุรกิจ จํากั
ค เทรนน่ิง เซ็น
มนท จํากัด บริษั
ควร จํากัด บริษ
ท เอ็ม บี เค โฮ
ช่ัน (ไทยแลนด
คาเบี้ยประกัน 

ร่ิมรับประกันใน
ด) จํากัด บริษัท
ชน) บริษัท ราช
ประกัน ณ วันที

ยการระหวางกัน

 

อส จํากัด 

กัด 

กัด 

งรายการ 

รอการขายตาม
องบริษัทฯและบ
การดังกลาว โด
กับกิจการดังก
ตุสมผลและเหม

ตุระหวางบริษ
น) 

กับพนักงานขอ

ในป 2557 ไดแ
ตอร จํากัด บริษั
(มหาชน) บริษั
รษิัท ราชสีมาไร
ปเมนท จํากัด บ
กัด บริษัท เอ็ม 
นเตอร จํากัด บริ
ษัท เอ็ม บี เค รีส
ษัท เอ็ม บี เค 
ฮเต็ล แอนด รีส
ด) จํากัด 
 ณ วันที่31 ธันว

นป 2557 ไดแก
 เอ็ม บี เค โฮเต็
ชสีมาไรซ จํากั
ที่ 31 ธันวาคม 2

น หนา 12-11 

(หนวย : ล

จํานวนเงิ

2.93 

1.83 

2.46 

5.05 

6.30 

มอัตราและเง่ือน
บริษัทยอย โดย
ดยการเห็นชอ
ลาวไมมีสวนร
มาะสม 

ษัท  ประกันชีวิ

องบริษัทในกลุม

ก การรับประกั
ษัท ทรัพยสินธา
ษัท แปลน เอส
รซ จํากัด บริษัท
บริษัท สีมาแพค
บี เค การันตี จํา
ริษัท เอ็ม บี เค 
สอรท จํากัด (ม
 สมารท ฟอรซ 
อรท จํากัด บริ
มีผลคุมครองตั
วาคม 2556 จําน

ก การรับประกั
ต็ล แอนด รีสอ
กัด บริษัท สีม
2557 จํานวน 0

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ลานบาท) 

น  

นไขที่ประกาศใ
ยคิดเปนรอยละ
บจากคณะกรร
วมในการพิจา

วิตนครหลวงไ

มเอ็มบีเค ที่แบง

กัน เอ็มบีเค บริ
านี จํากัด บริษัท
เตท จํากัด บริษั
ท ริเวอรเดล กอ
ค จํากัด บริษัท 
ากัด บริษัท เอ็ม
โบรกเกอร จํากั
หาชน) บริษัท 
 จํากัด บริษัท 
ริษัท แอบโซลูท
ต้ังแตวันที่ 1 กร
นวน 3.87 ลานบ

ัน บริษัท พีอาร
รท จํากัด บริษ
าแพค จํากัด แ
.95 ลานบาท 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ใหบุคคลทั่วไป
ะจากราคาขายสิ
รมการตรวจส
ารณาและอนุมัติ

ไทย  จํากัด  (ม

งออกเปน 2 ชว

ริษัท ซี แอล พี 
ท ที ลีสซิ่ง จํากั
ษัท แปลน แอพ
อลฟ แอนด คัน
 อินโนฟูด (ไท
ม บี เค เซอรวิส
กัด บริษัท เอ็ม 
 เอ็ม บี เค เลเช
เอ็ม บี เค โฮเต็
ท แทรเวิล จํากั
รกฎาคม 2556
บาท (ชําระเบี้

รจี พืชผล จํากั
ษัท ปทุมไรซมิ
ละบริษัท เอ็ม 

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

รับทราบ 
สินทรัพย 
อบ และ
ติ การทํา

มหาชน) 

วง ดังน้ี 

 แมนเนจ
กัด บริษัท 
พไพรซัล 
นทรี่ คลับ 
ทยแลนด) 
ส โซลูช่ัน 
 บี เค ฟูด 
อร จํากัด  
ต็ล แอนด  
ัด บริษัท  

6 ถึงวันที่  
ยประกัน

ัด บริษัท 
มิล แอนด 
 บี เค ฟูด 



การทําร

5. 
เอ็มบีเค 

แบงออก

คิดกับบุ

6. 
บริษัท แ

ธนชาตก

- ความจําเป

เปนรายกา
รายการดังกลาว

การทําสัญญ
 (ผูเอาประกัน) 

- ลักษณะแล

เปนรายกา
กเปน 2 ชวง ดัง

• การรับ
ที ลีสซิ่
สีมาแพ
โฮเต็ล 
แลนด)
วันที่ 3

• การรับ
ที ลีสซิ่
เค โฮเต็
แอพเพิ
บาท 

- ความจําเป

เปนรายกา
บุคคลอื่น ๆ การ

การวาจางบริ
แอพเพิล ออโต 

- ลักษณะแล

เปนการวา
กรุป ลีสซิ่ง จํากั

1. ธนาค

2. บริษัท

 

นและความสม

ารธุรกิจปกติขอ
จึงเปนรายการที

าประกันภัยระ
 

ละมูลคาของรา

ารที่บริษัทธนช
งน้ี 

บประกันภัยท่ียั
ซิ่ง จํากัด บริษัท
พค จํากัด บริษัท
 แอนด รีสอรท
) จํากัด มีผลคุม
1 ธันวาคม 255

ประกันภัยท่ีเร่ิ
ซิ่ง จํากัด บริษัท 
ต็ล แอนด ทัวรริ
ิล ออโต ออคช่ั

นและความสม

ารธุรกิจปกติขอ
ทํารายการดังก

ริหารจัดการงา
 ออคชั่น (ไทยแ

ละมูลคาของรา

าจางเพื่อบริหา
กัด มูลคารายกา

บริษั

ารธนชาต จํากัด

ท ธนชาตกรุป ลี

สวนที่ 2 ราย

มเหตุสมผลของ

อง ประกันชีวิต
ที่มีความสมเหต

ะหวางบริษัท ธ

ยการ 

ชาตประกันภัย 

ังมีผลคุมครอง
ท ปทุมไรซมิล 
ท อินโนฟูด (ไ
ท จํากัด บริษัท 
ครองต้ังแตวัน
6 จํานวน 0.63 

มรับประกันใน
 ปทุมไรซมิล แ
รซิึ่ม จํากัด บรษิั
ช่ัน (ไทยแลนด)

มเหตุสมผลของ

องธนชาตประกั
ลาวจึงเปนการ

นดานสตอกแล
แลนด) จํากัด (ผู

ยการ 

ารจัดการงานด
าร ณ วันที่ 31 ธั

ัทผูวาจาง 

ด (มหาชน) 

ลีสซิ่ง จํากัด 

ยการระหวางกัน

งรายการ 

ตนครหลวงไทย
ตุสมผลและเหม

ธนชาตประกันภ

 จํากัด (มหาชน

งในป 2557 ได
 แอนด แกรนา
ทยแลนด) จํากั
 แปลน เอสเ
ที่ 1 กรกฎาคม 
 ลานบาท 

นป 2557 ไดแก 
แอนด แกรนาร ี
ษัท แปลน เอสเ
) จํากัด มีคาเบี้ย

งรายการ 

ันภัยที่มีเง่ือนไข
ทํารายการที่มคี

ละงานประมูลร
ผูรับจาง) 

ดานสตอกและง
ธันวาคม 2557 ดั

น หนา 12-12 

ยที่มีคาเบี้ยประ
มาะสม 

ภัย จํากัด (มหา

น) รับประกันภั

แก การรับป
ารี จํากัด (มหาช
กัด บริษัท เอ็ม
ตท จํากัด และ
 2556 ถึงวันที่ 

 การรับประกัน
 จํากัด (มหาชน
เตท จํากัด บริษั
ยประกัน ณ วัน

ขความคุมครอง
ความสมเหตุสม

รถยึด ระหวาง

งานประมูลรถ
ดังน้ี 

(หนวย : ล

จํานวนเงิ

21.21 

0.02 

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ะกันอัตราเดียว

าชน) (ผูรับประ

ัยรถยนตของบ

ประกันภัยรถยน
ชน) บริษัทราช
ม บี เค พรีเมียม
บริษัท แอพเพิ
30 กรกฎาคม 2

นภัยรถยนตของ
) บริษัท สีมาแ
ัท เอ็ม บี เค พรี
ที่ 31 ธันวาคม 

ง และคาเบี้ยปร
มผลและเหมาะส

บริษัทฯและบริ

ยึดใหกับธนาค

ลานบาท) 

งิน  

 

 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

กับที่คิดกับบุค

ะกัน) กับบริษัท

บริษัทในกลุมเอ็

นตของ เอ็มบีเ
ชสีมาไรซ จํากั
ม จํากัด บริษัท เ
พิล ออโต ออคช
2557 มีคาเบี้ยป

ง บริษัท เอ็มบีเ
แพค จํากัด บริษั
รีเมียม จํากัด แล
 2557 จํานวน 0

ระกันภัยอัตราเดี
สม 

ริษัทยอย (ผูวา

คารธนชาต แล

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

คลอื่น ๆ 

ทในกลุม 

อ็มบีเค ที่

ค บริษัท  
ัด บริษัท 
เอ็ม บี เค 
ช่ัน (ไทย
ประกัน ณ 

เค บริษัท 
ษัท เอ็ม บี 
ละบริษัท 
0.58 ลาน

ดียวกับที่

าจาง) กับ

ละบริษัท  



อัตรากา
รายการ
กับกิจกา

7. 
บริษัท เ

จํานวน 
เอ็มบีเค 

เหมาะส
เอ็มบีเค 

2. บริ

กิจ

บริษัท

รายการ

การ

ของธนา
 

- ความจําเป

เปนการวา
ารจายเงินคืนสู
รดังกลาว โดยก
ารดังกลาวไมมี

การขายเงินล
อ็ม บี เค จํากัด 

- ลักษณะแล

ธนาคารธ
 32,550,000 ห
 จํากัด (มหาชน

- ความจําเป

เปนการขา
สม และการทําร
 รายการดังกลา

ริษัท บัตรกรงุ

การท่ีเก่ียวของ

ท บัตรกรุงไทย 

รระหวางกัน 

รใหกูยืมระหวา

- ลักษณะแล

รายการให
าคารธนชาตมีเงิ

นและความสม

าจางเพ่ือบริหา
งสุด และมีการ
การเห็นชอบจา
มสีวนรวมในกา

ลงทุนในหุนบริ
 (มหาชน) (ผูซื้

ละมูลคาของรา

ธนชาตขายเงิน
หุน คิดเปนรอ
น) 

ปนและความสม

ายเงินลงทุนใน
รายการดังกลาว
าวจึงเปนการทํา

งไทย จํากัด (ม

และลักษณะคว

บริษัท 

 จํากัด (มหาชน

 

างธนาคารธนช

ละมูลคารายการ

หกูยืมระหวางธ
งินใหสินเช่ือ ณ

สวนที่ 2 ราย

มเหตุสมผลของ

รจัดการงานดา
รอนุมัติตามขั้น
ากคณะกรรมก
รพิจารณาและอ

ริษัท ประกันชี ิ
อ) 

ยการ 

ลงทุนในหุนป
อยละ 46.5 ขอ

มเหตุสมผลของ

นหุนประกันชีวิ
วธนาคารธนชา
ารายการที่มีควา

มหาชน) 

วามสัมพันธ 

) 

าต จํากัด (มหา

ร 

นาคารธนชาตแ
ณ วันที่ 31 ธันวา

 

ยการระหวางกัน

งรายการ 

านสตอกและง
นตอนการทํางา
การตรวจสอบ 
อนุมัติ จึงเปนก

วิตนครหลวงไ

ประกันชีวิตนค
องจํานวนหุนที่จ

งรายการ 

วิตนครหลวงไท
ต ไดรับอนุญา
ามสมเหตุสมผล

ลั

คูสมรส
บริษัท ป
จํากัด (ม
เจาหนาที
หุนประ
รอยละ 5

าชน) (ผูใหกู) กั

และบริษัท บัตร
าคม 2557 จําน

น หนา 12-13 

านประมูลรถยึ
นปกติ คณะกร
 และคณะกรรม
การทํารายการท่ี

ไทย จํากัด (มห

ครหลวงไทย ซึ่
จําหนายไดแลว

ทย ในราคาที่ปรึ
ตจาก ธปท. ให
ลและเหมาะสม

ักษณะความสัม

ของกรรมกา
ประกันชีวิตนค
มหาชน) เปนร
ที่บริหารโดยบริ
กันชี วิตนคร
3.50 

ับบริษัท บัตรก

รกรุงไทย จํากัด
วน 4,770 ลานบ

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ยึด ที่มีการคัดเลื
รรมการบริษัท
มการบริหาร ต
มีความสมเหตุส

หาชน) ของบริ

ซึงเปนบริษัทยอ
วทั้งหมด จํานว

รึกษาทางการเงิ
หขายหุนประกัน
ม 

มพันธ 

าร ผู จัดการ 
รหลวงไทย 
องประธาน
ริษัทฯ ถือ
หลวงไทย  

รุงไทย จํากัด (ม

ด (มหาชน) เปน
บาท 

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ลือกผูใหบริกา
ฯ เปนผูพิจารณ
ตามลําดับ ผูที่เ
สมผลและเหม

ริษัทยอย (ผูขาย

อยของธนาคาร
วน 418 ลานบา

งินอิสระใหควา
นชีวิตนครหลว

รายชื่อกรรมก

นางจันทรจรสั

มหาชน) (ผูกู) 

นรายการทางธุ

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

รที่เสนอ
ณาอนุมัติ
ก่ียวของ 
าะสม 

ย) ใหกับ 

รธนชาต 
าท ใหกับ 

ามเห็นวา
วงไทยแก 

การท่ีเก่ียวของ 

ส  บุญคุณ 

รกิจปกติ

 



ธนาคาร
ประกาศ

มาตรก

บริ
รายการ
ผูบริหาร
ของสําน

โด
เปนไปต
ในการก
ราคายุติ
จะไดรับ

ใน
โดยประ
เขารวม
การดําเนิ

ใน
การซื้อ
ความขัด
การทําร
กําหนด 

นโยบา

การ
การประ
โดยบรษิ

- ความจําเป

การท่ีธนา
รธนชาต โดยมี
ศของ ธปท. ราย

การหรือขั้นตอ

ิษัทฯ มีนโยบา
ที่เก่ียวโยงกันต
รยึดถือปฏิบัติค
นักงานคณะกรร

ยการพิจารณา
ตามกระบวนก
กําหนดราคาใน
ติธรรม เหมาะส
บเปนสําคัญ 

การอนุมัติการ
ะกาศเปนนโยบ
มพิจารณาและ
นินงานและวงเงิ

การปฏิบัติงาน
ขายหลักทรัพ
ดแยงทางผลปร
รายการดังกลา
 

ยหรือแนวโน

รทํารายการระ
ะกอบธุรกิจตาม
ษัทฯ ไมมีนโยบ

นและความสม

าคารธนชาตใ
มีเง่ือนไขคาธร
ยการดังกลาวจึง

อนการอนุมัติ

ยและระเบียบป
ตามขอกําหนด
ครอบคลุมรายก
รมการกํากับหลั

การทํารายการ
การที่กําหนดอ
นการทํารายกา
สม และเปนไป

รทํารายการระห
บายอยางชัดเจน
ะไมมีสิทธิออก
งินที่บริษัทฯ กํ

นการใหสินเช่ื
ย รายการระห
ระโยชน และใ
วใหเปนไปตา

นมการทํารายก

หวางกันของบ
มปกติ ตลอดจน
บายสนับสนุนใ

สวนที่ 2 ราย

มเหตุสมผลของ

หกูยืมบริษัท 
รรมเนียมและอั
งมีความสมเหตุ

ตการทํารายกา

ปฏิบัติการปองกั
ของตลาดหลัก
การระหวางบริษ
ลักทรัพยและตล

กับบุคคลที่เก่ีย
อยางเหมาะสม
ารระหวางกัน 
ปตามขอกําหน

หวางกัน ตองไ
น และหามกรร
กเสียงในการอ
าหนด และเปน

อหรือลงทุน ก
หวางกัน รายก
หปฏิบัติตามห
ามหลักเกณฑท

การระหวางกั

บริษัทฯ กับบริษ
นการใหบริการ
หผูมีสวนไดเสี

ยการระหวางกัน

งรายการ 

 บัตรกรุงไทย
อัตราดอกเบี้ยเช
ตุสมผลและเหม

ารระหวางกัน

กันความขัดแยง
กทรัพยแหงปร
ษัทฯ กับบุคคล
ลาดหลักทรัพย

ยวของ บริษัทฯ
ตามความจําเป
เพื่อปองกันคว
ดทางการ โดย

ไดรับอนุมัติจาก
มการหรือผูบริ
อนุมัติรายการ
นไปตามขอกําห

การจายเงิน กา
การไดมาหรือ
หลักเกณฑที่ทา
ทางการ มาตรฐ

กันในอนาคต 

ษัทในกลุมธนช
รงานสนับสนุน
สียทํารายการระ

น หนา 12-14 

 จํากัด (มหาช
ชนเดียวกับลูก
มาะสม 

น 

งทางผลประโยช
ะเทศไทย โดย
ที่อาจมีความขัด
  

ฯ จะใชเกณฑเช
ปน เพื่อสนับส
วามขัดแยงทาง
ยไดคํานึงถึงปร

กคณะกรรมกา
ริหารระดับสูงข
รน้ัน และการอ
หนดของทางการ

ารใหเชา/เชาสั
จําหนายไปซึ่ง
งการกําหนดโด
ฐานการรายงา

 

ชาต หรือบุคค
นระหวางบริษัท
หวางกัน 

บริษัท ทุนธ
แบบแสดงร

ชน) เปนรายก
คาทั่วไป และไ

ชน และการทํา
ประกาศเปนระ
ดแยงทางผลปร

ชนเดียวกับลูกค
สนุนการดําเนิน
งผลประโยชน 
ระโยชนสูงสุดท

ารหรือบุคคลที่
ของบริษัทฯ ที่มี
อนุมัติรายการ
ร 

สังหาริมทรัพย 
งสินทรัพย ตอ
ดยเครงครัด รว
นทางการเงิน 

ลที่เก่ียวของ จ
ทในกลุมตามน

ธนชาต จํากัด (
รายการขอมูลประ

ารทางธุรกิจป
ไมขัดกับกฎห

รายการระหวา
ะเบียบใหพนัก
ระโยชนตามหล

คาหรือคูคาทั่ว
นงานของบริษั
 บริษัทฯ กําหน
ที่บริษัทฯ และ

ที่คณะกรรมการ
มีผลประโยชนเ
รตองอยูภายใน

 อสังหาริมทรั
องระมัดระวัง
วมทั้งการเปดเผ
 และระเบียบที่

ะเปนรายการที
โยบายของกลุม

(มหาชน) 
ะจําป 2557 

ปกติของ 
มายและ

งกันและ
กงานและ
ลักเกณฑ

วไป และ
ัทฯ และ 
นดใหใช
ะผูถือหุน 

รกําหนด 
เก่ียวของ 
นอํานาจ 

ัพย และ 
มิใหเกิด 
ผยขอมูล 
ที่บริษัทฯ

ที่เกิดจาก 
มธนชาต 



13.   ข

ผูสอบบ

บริษัท ส
ป 2555 

ป 2556 

ป 2557 

สรุปรา

 
ความเห็

 
วันที่  31

 
วันที่ 31
เปล่ียนแ
ปรับยอ
เปรียบเ
การเงินร
การบัญชี

  
วันที่ 31

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทางกา

บัญชี 

สํานักงาน อีวาย
  นางสาวภูริ์พ

  นางสาวรัตน

  นางสาวรัตนา

ายงานการตรว

ผลการตรวจส
นในรายงานกา

 ป 2555 ผูสอ
1 ธันวาคม 255

ป 2556 ผูสอ
1 ธันวาคม 
แปลงนโยบายก
นหลังงบการเ
ทียบ เพ่ือสะท
รวมและงบแส
ชีเก่ียวกับภาษีเงิ

ป 2557 ผูสอ
 ธันวาคม 2557

ฐ

ารเงินท่ีสําคั

ย จํากัด 
รรณ   เจริญสุข

า   จาละ  

า   จาละ  

วจสอบบัญชี 

สอบของผูสอบ
ารตรวจสอบดังน

อบบัญชีแสดงค
5 อยางไมมีเง่ือ

อบบัญชีแสดงค
 2556 อยางไม
การบัญชี เน่ือง
เงินรวมและงบ
อนรายการปรั

สดงฐานะการเงิ
งินไดดังกลาวด

บบัญชีแสดงค
7 อยางไมมีเง่ือน

สวนที่ 3 ขอ

ฐานะทางกา

ัญ 

  ผูสอบบัญ

ผูสอบบัญ

ผูสอบบัญ

ป 2555 - 255

บัญชีรับอนุญา
น้ี  

ความเห็นตองบ
นไข 

วามเห็นตองบ
มีเง่ือนไข  แต
งจากการนํามาต
บการเงินเฉพาะ
ับปรุงจากการ
นเฉพาะกิจการ
ดวยเชนกัน  

วามเห็นตองบก
นไข   

อมูลทางการเงิน

สวนที่ 3
ารเงินและผ

ญชีรับอนุญาตเล

ญชีรับอนุญาตเล

ญชีรับอนุญาตเล

57 

ตของบริษัท สํ

บการเงินรวมแล

การเงินรวมแล
ตใหขอสังเกตต
ตรฐานการบัญ
ะกิจการสําหรั
เปล่ียนแปลงน
ร ณ วันที่ 1 มก

การเงินรวมแล

นที่สําคัญ 13-1 

3 
ลการดําเนิน

ลขทะเบียน 495

ลขทะเบียน 373

ลขทะเบียน 373

านักงาน อีวาย 

ละงบการเงินเฉ

ละงบการเงินเฉ
ตามหมายเหตุป
ชี ฉบับที่ 12 เรื
ับปสิ้นสุดวันที
นโยบายการบัญ
ราคม 2555 เพ่ื

ละงบการเงินเฉ

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

นงาน 

0 

4 

4 

 จํากัด ในระยะ

ฉพาะกิจการขอ

พาะกิจการของ
ประกอบงบกา
รื่อง ภาษีเงินได
ที่ 31 ธันวาคม
ญชีดังกลาว แล
อเปนขอมูลเปรี

พาะกิจการของ

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ะเวลา 3 ป ที่ผา

องบริษัทฯ สําห

งบริษัทฯ สําหร
ารเงินขอที่ 3 เกี
ด มาถือปฏิบัติ 
 2555 ที่แสดง
ละนําเสนองบแ
รียบเทียบ โดย

งบริษัทฯ สําหร

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

านมาแสดง

หรับปสิ้นสุด

รับปสิ้นสุด
ก่ียวกับการ
 บริษัทฯได
งเปนขอมูล
แสดงฐานะ
ใชนโยบาย

รับปสิ้นสุด



ตารางส

เงินสด
รายกา
สินทรั
เงินลง
เงินลง
เงินให
เงินใ
ดอก

รวม
หัก:

 
 

รวม

ภาระข
ทรัพย
ท่ีดิน อ
สินทรั
คาควา
สินทรั
ลูกหน้ี
ดอกเบี้
สินทรั

รวมสนิ

สรุปงบการเงนิ

ด 
รระหวางธนาค
ัพยตราสารอนุ
ทุนสุทธิ 
ทุนในบริษัทยอ
สินเชื่อแกลูกหน
ใหสินเช่ือแกลกู
กเบี้ยคางรับ 

มเงินใหสินเช่ือแ
 รายไดรอตัดบั
 คาเผ่ือหน้ีสงสั
 คาเผ่ือการปรบั

มเงินใหสินเชื่อแ

ของลูกคาจากกา
สินรอการขายส
อาคารและอุปก
ัพยไมมีตัวตนส
ามนิยม 
ัพยภาษีเงินไดร
้จากการซื้อขาย
บี้ยและเงินปนผ
ัพยอ่ืนสุทธิ 

นทรัพย 

น   
บ

 

 

 
สินทรัพย

คารและตลาดเงิ
พันธ 

อยและบริษัทรว
น้ีและดอกเบ้ียค
กหน้ี 

แกลูกหน้ีและด
ัญชี 

สัยจะสูญ 
บมูลคาจากการป

แกลูกหน้ีและดอ

ารรับรอง 
สุทธิ 
รณสุทธิ 
สุทธิ 

รอการตัดบัญช ี
ยหลักทรัพย 
ลคางรับ 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบ

ย 

งนสุทธิ 

วมสุทธิ 
คางรับ 

อกเบี้ยคางรับ 

ปรับโครงสราง

อกเบี้ยคางรับสุ

 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
บแสดงฐานะกา

งหน้ี 

สทธิ 

 
 
 
 

นที่สําคัญ 13-2 

ชน) และบริษัท
ารเงิน  

2557 

 
16,60
66,03

4,38
162,31

2,41

811,44
78

812,23
(55,786
(28,347

(103

727,99

4
8,93
7,98
3,42

16,96
1,16
1,80
1,11
4,42

1,025,63

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

งบก

ณ วันที

05,432 
37,890 
89,463 
18,264 
16,988 

 
43,114 
87,822 

30,936 
6,980) 
7,084) 
3,222) 

93,650 

48,217 
30,622 
81,567 
26,976 
68,935 
67,662 
04,740 
11,511 
28,454 

30,371 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                      

การเงินรวม 

ท่ี 31 ธันวาคม 

2556 

 
17,940,109
70,214,825

3,913,805
147,686,390

2,389,163

853,177,090
1,015,204

854,192,294
(62,002,495)
(30,467,235)

(305,386)

761,417,178

30,330
9,027,386
8,083,957
3,843,509

16,725,637
1,075,552
1,645,667
1,081,291
5,839,093

1,050,913,892

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

       (หนวย: พัน

2555 

 
9 15,18
5 71,97
5 2,17
0 150,64
3 1,80

 
0 813,48
4 1,07

4 814,55
) (58,152
) (24,542
) (348

8 731,51

0 4
6 9,91
7 8,34
9 4,29
7 16,46
2 1,15
7 2,10
1 1,16
3 9,89

2 1,026,67

นบาท) 

 

81,402 
78,183 
76,536 
48,783 
06,808 

 
83,032 
72,443 

55,475 
2,765) 
2,763) 
8,390) 

11,557 

41,489 
4,893 

44,276 
94,348 
60,627 
54,179 
02,712 
66,040 
96,825 

78,658 



เงินรับ
รายกา
หน้ีสนิ
หน้ีสนิ
ตราสา
ภาระข
ประมา
หน้ีสนิ
ดอกเบี้
เจาหน้ี
หน้ีสนิ
หน้ีสนิ

รวมหน

หน้ี
บฝาก 
รระหวางธนาค
นจายคืนเม่ือทว
นตราสารอนุพัน
ารหน้ีท่ีออกและ
ของธนาคารจาก
าณการหน้ีสิน 
นภาษีเงินไดรอก
บี้ยคางจาย 
น้ีจากการซื้อขาย
นจากสัญญาประ
นอ่ืน 

น้ีสิน 

บ

 

 

 
น้ีสินและสวนขอ

คารและตลาดเงิ
งถาม 
นธ 
ะเงินกูยืม 
กการรับรอง 

การตัดบัญชี 

ยหลักทรัพย 
ะกันภัย/ประกัน

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบแส

องเจาของ 

งน 

นชีวิต 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
สดงฐานะการเงิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นที่สําคัญ 13-3 

ชน) และบริษัท
งิน (ตอ) 

2557 

 
696,94

80,13
1,65
5,20

98,41
4

2,85
1,82
4,06
1,51

14,61
14,06

921,35

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

งบก

ณ วันที

48,507 
38,910 
55,381 
00,037 
17,715 
48,217 
50,552 
25,834 
69,972 
19,696 
10,121 
69,812 

54,754 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

การเงินรวม 

ท่ี 31 ธันวาคม 

2556 

 
715,931,146

81,082,201
3,218,667
5,701,330

109,290,446
30,330

3,183,299
1,700,941
4,474,707
1,466,719

15,019,053
14,375,627

955,474,466

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

     (หนวย : พัน

2555 

 
6 693,42
1 87,77
7 4,98
0 1,20
6 89,50
0 4
9 3,29
1 2,03
7 4,05
9 2,872
3 39,632
7 12,60

6 941,444

นบาท) 

 

1,291 
6,950 
9,214 
6,215 
5,860 
1,489 
9,608 
8,712 
9,655 
2,487 
2,420 
0,900 

4,801 



ทุนเรือ
ทุนจด

หุน
(2
มลู
หุน
(2
มลู

 
สวนเกิ
สวนเกิ
องคปร
กําไรส
   จัดส
           
   ยังไม
  หัก: ห

รวมสว
สวนได

รวมสว

รวมหน

               
 
 
 
 
 
 

ส
อนหุน 
ทะเบียน ออกจํ
นบุริมสิทธิ 13,
556: หุนบุริมสิ
ลคาหุนละ 10 บ
นสามัญ 1,277,
556: หุนสามญั
ลคาหุนละ 10 บ

กินมูลคาหุนสาม
กินทุนหุนทุนซื้อ
ระกอบอ่ืนของส
สะสม 
สรรแลว - ทุนสาํ

            - สํารอ
มไดจัดสรร  
หุนทุนซื้อคืน - 

วนของบริษัทให
ดเสียท่ีไมมีอําน

วนของเจาของ 

น้ีสินและสวนข

      

 บ

 

 

 

สวนของเจาของ

จําหนายและชําร
276 หุน มูลคาห
สิทธ ิ13,306 หุน
บาท) 
,816,427 หุน มู
ญ 1,277,816,397
บาท) 

มัญ 
อคืน 
สวนของเจาขอ

ารองตามกฎหม
งหุนทุนซื้อคืน 

 หุนสามัญ 

หญ 
นาจควบคุม 

 

ของเจาของ 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบแส

ง 

ระแลว 
หุนละ 10 บาท 
น  

ลคาหุนละ 10 บ
7 หุน 

อง 

มาย 
 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหา
สดงฐานะการเงิ

 

บาท 

      

      
      
      
      

นที่สําคัญ 13-4 

ชน) และบริษัท
งิน (ตอ) 

2557 

 
 
 
 

13

12,778,16

12,778,29
2,065,64

165,74
          2,516,44

          1,277,83
          3,398,45
        32,549,03
       (3,398,455

51,352,99
52,922,62

104,275,61

1,025,630,37

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

งบการเ

ณ วันท่ี 31

25

 
3 

 
 

4 

7 
45 
42 
45  

 
0                
5                
7  2

5)              (

6 4
1 4

7 9

71 1,05

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

เงินรวม 

1 ธันวาคม 

556 

 
 
 
 

 
133 

 
 

12,778,164 

12,778,297 
2,065,645 

165,742 
1,723,075 

 
  1,277,830  
  3,398,455  
29,358,306 
(3,398,455) 

47,368,895 
48,070,531 

95,439,426 

50,913,892 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย : พ

2555 

 
 
 
 

12,7

12,7
2,0

1
            1,9

            1,2
                 
          25,3
                 

          43,5
          41,6

          85,2

1,026,6
 
 

พันบาท) 

 
133 

 
 

78,164 

78,297 
65,645 
65,742 
01,574  

  
77,830  
          -  
96,290  
          -  

85,378  
48,479  

33,857  

78,658 



กําไรห

การดํา

รายได

คาใชจ

รายได

รายได

คาใชจ

รายได

กําไรสุ

และ

กําไรสุ

สวนแบ

กําไรจ

รายได

รายได

รายได

รวมรา

คาใชจ

รายได

คาใชจ

คาใชจ

คาตอบ

คาใชจ

คาภาษี

คาใชจ

รวมคา

หรือขาดทุน 

เนินงานตอเน่ือ

ดอกเบี้ย 

จายดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยสุทธิ 

คาธรรมเนียมแ

จายคาธรรมเนีย

คาธรรมเนียมแ

สุทธิจากธุรกรรม

ะปริวรรตเงินตร

สุทธิจากเงินลงท

บงกําไรจากเงิน

ากทรัพยสินรอ

จากการรับประ

เงินปนผล 

จากการดําเนิน

ายไดจากการดาํ

จายในการรับปร

จากการดําเนิน

ายจากการดําเนิ

จายเก่ียวกับพนัก

บแทนกรรมการ

จายเก่ียวกับอาค

ษีอากร 

จายอื่น 

าใชจายจากการ

บ

อง 

และบริการ 

มและบริการ 

และบริการสุทธิ

มเพ่ือคา 

ราตางประเทศ 

ทุน 

นลงทุนตามวิธีส

อการขายและทร

ะกันภัย/ประกนั

งานอื่น ๆ 

าเนินงาน 

ระกันภัย/ประกั

นงานสุทธิ 

นินงานอ่ืน ๆ 

กงาน 

ร 

าร สถานที่และ

รดําเนินงานอ่ืน 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบก

 

 

 

ธิ 

สวนไดเสีย 

รพัยสินอื่น 

นชีวิต 

กันชีวิต 

ะอุปกรณ 

 ๆ 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
กําไรขาดทุนเบ็

นที่สําคัญ 13-5 

ชน) และบริษัท
ดเสร็จ 

(2

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

        

สําหรับป

2557 

 

 
52,940,248 

25,475,248) 

27,465,000 

8,688,130 

(2,768,395) 

5,919,735 

 
1,302,276 

1,098,385 

264,442 

178,543 

6,448,279 

350,052 

1,619,005 

44,645,717 

(4,737,358) 

39,908,359 

 
10,959,604 

75,322 

2,957,959 

867,300 

4,970,172 

19,830,357 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                        

งบการเงินรวม

ปสิ้นสุดวันท่ี 31

2556 

 

 
54,107,966

(27,614,706)

26,493,260

8,791,067

(2,678,773)

6,112,294

531,201

13,591,913

799,915

815,221

6,723,669

634,072

1,721,619

57,423,164

(4,441,553)

52,981,611

10,599,544

67,338

3,037,266

900,793

6,019,426

20,624,367

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

  (หนวย : พันบ

ม 

 ธันวาคม 

2555 

 

 
6 49,081,

) (25,785,6

0 23,295,5

7 6,576,0

) (1,486,9

4 5,089,0

 
1 662,9

3 716,

5 293,

1 1,058,9

9 6,124,6

2 437,3

9 2,081,

4 39,759,7

) (3,977,9

1 35,781,8

 
4 10,594,4

8 56,

6 3,158,2

3 918,

6 7,168,0

7 21,895,7

บาท)            

164 

625) 

539 

004 

988) 

016 

 
982 

813 

195 

998 

683 

348 

174 

748 

917) 

831 

 
408 

872 

244 

148 

068 

740 



หน้ีสญู

กําไรจ

ภาษีเงิ

กําไรสํ

การดํา

กําไรสํ

รวมกํา

กําไรข

การดํา

กําไร (

สวนแบ

ภาษีเงิน

กําไรข

การดํา

กําไรข

รวมกํา

กําไรข

กําไรข

กําไรข

กําไรข

ญ หน้ีสงสัยจะสู

ากการดําเนินงา

นได 

สาหรับปจากการ

เนินงานท่ียกเลิ

สาหรับปจากการ

าไรสําหรับป 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เนินงานตอเน่ือ

(ขาดทุน) จากก

บงกําไรขาดทุน

นไดเก่ียวกับอง

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เนินงานท่ียกเลิ

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็

าไรขาดทุนเบ็ด

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บ

สญูและขาดทุนจ

านกอนภาษีเงิน

รดําเนินงานตอ

ลิก 

รดําเนินงานท่ีย

จอ่ืน 

อง 

ารวัดมูลคาเงิน

นเบ็ดเสร็จอื่นใน

งคประกอบของ

จอ่ืนจากการดําเ

ลิก 

จอื่นจากการดําเ

เสร็จอ่ืน (ขาดท

จรวม 

จรวมจากการดํา

จรวมจากการดํา

จรวม 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบกําไ

 

 

 
จากการดอยคา

นได 

อเน่ือง 

ยกเลิก 

ลงทุนเผ่ือขาย 

นบริษัทรวม (ข

งกําไรขาดทุนเบ็

เนินงานตอเน่ือ

เนินงานที่ยกเลิ

ทุน) 

าเนินงานตอเน่ือ

าเนินงานท่ียกเลิ

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
ไรขาดทุนเบ็ดเส

 

ขาดทุน) 

บ็ดเสร็จอื่น 

อง (ขาดทุน) 

ก (ขาดทุน) 

อง 

ลิก 

 
 
 

นที่สําคัญ 13-6 

ชน) และบริษัท
สร็จ (ตอ) 

(

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

        

ง

สําหรับปสิ

2557 

7,083,955 

12,994,047 

(2,557,837) 

10,436,210 

 
- 

10,436,210 

 

 
1,781,449 

10,992 

(356,254) 

1,436,187 

 
- 

1,436,187 

 
11,872,397 

- 

11,872,397 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                        

งบการเงินรวม 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

2556 

11,419,706 

20,937,538 

(4,288,009) 

16,649,529 

 
354,241 

17,003,770 

 

 
(408,947) 

(11,107) 

85,369 

(334,685) 

 
(110,403) 

(445,088) 

 
16,314,844 

243,838 

16,558,682 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

  (หนวย : พันบ

 

 ธันวาคม 

2555 

 2,899,8

 10,986,2

 (2,359,96

 8,626,3

 
 1,211,7

 9,838,0

 

 
 1,423,0

 35,1

 (271,29

 1,186,8

 
 (351,28

 835,6

 
 9,813,2

 860,4

 10,673,6

บาท)               

817 

274 

65) 

309 

 
742 

051 

 

 
056 

39 

99) 

896 

 
80) 

616 

 
205 

462 

667 



 
การแบ

สวนท่ี

กําไ

กําไ

กําไรสํ

สวนท่ี

กําไ

กําไ

กําไรสํ

 
การแบ

สวนท่ี

กําไ

กําไ

กําไรข

สวนท่ี

กําไ

กําไ

กําไรข

สวน

 

บงปนกําไร 

เปนของบริษัท

รสําหรับปจาก

รสําหรับปจาก

สําหรับปสวนที่

เปนของสวนได

รสําหรับปจาก

รสําหรับปจาก

สําหรับปสวนที่

บงปนกําไรขาดท

เปนของบริษัท

รขาดทุนเบ็ดเส

รขาดทุนเบ็ดเส

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็

เปนของสวนได

รขาดทุนเบ็ดเส

รขาดทุนเบ็ดเส

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็

นไดเสียที่ไมมอีํ

บ

ทฯ 

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

เปนของบริษัท

ดเสียท่ีไมมีอําน

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

เปนของสวนได

ทุนเบ็ดเสร็จรว

ทฯ 

สร็จรวมจากการ

สร็จรวมจากการ

จรวมสวนที่เปน

ดเสียท่ีไมมีอําน

สร็จรวมจากการ

สร็จรวมจากการ

จรวมสวนที่เปน

อํานาจควบคุม 

 
 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบกําไ

 

 

 

ตอเน่ือง 

ที่ยกเลิก 

ฯ 

นาจควบคุม 

ตอเน่ือง 

ที่ยกเลิก 

ดเสียที่ไมมีอําน

วม 

รดําเนินงานตอเ

รดําเนินงานท่ียก

นของบริษัทฯ 

นาจควบคุม 

รดําเนินงานตอเ

รดําเนินงานท่ียก

นของ 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
ไรขาดทุนเบ็ดเส

นาจควบคุม 

เน่ือง 

กเลิก 

เน่ือง 

กเลิก 

 

นที่สําคัญ 13-7 

ชน) และบริษัท
สร็จ (ตอ) 

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

     

ง

สําหรับปสิ

2557 

 

 

 
5,120,204 

- 

5,120,204 

 
5,316,006 

- 

5,316,006 

10,436,210 

 

 
5,913,574 

- 

5,913,574 

 
5,958,823 

- 

 
5,958,823 

11,872,397 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                        

งบการเงินรวม 

สิ้นสุดวันท่ี 31 

2556 

 

 

 
9,050,571 

180,519 

9,231,090 

 
7,598,958 

173,722 

7,772,680 

17,003,770 

 

 
8,912,553 

140,038 

9,052,591 

 
7,402,291 

103,800 

 
7,506,091 

16,558,682 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

  (หนวย : พันบ

 

 ธันวาคม 

2555 

 

 

 
 4,891,9

 617,4

 5,509,4

 
 3,734,3

 594,2

 4,328,5

 9,838,0

 

 
 5,540,4

 445,8

 5,986,3

 
 4,272,7

 414,5

 
 4,687,3

 10,673,6

บาท) 

 
992 

496 

488 

 
317 

246 

563 

051 

 

 
435 

893 

328 

 
770 

569 

 
339 

667 



กําไรต
กําไรต
จาก
จาก

กําไรสุ

กําไรต
จาก
จาก

กําไรสุ

 

ตอหุนของผูถือห
ตอหุนขั้นพ้ืนฐา
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน

สุทธิสวนที่เปนข

ตอหุนปรับลด (
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน

สุทธิสวนที่เปนข

บ

 

 

 

หุนบริษัทฯ 
น (บาทตอหุน)
ตอเน่ือง 
ที่ยกเลิก 

ของบริษัทฯ 

บาทตอหุน) 
ตอเน่ือง 
ที่ยกเลิก 

ของบริษัทฯ 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบกําไ

) 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
ไรขาดทุนเบ็ดเส

 
 
 

นที่สําคัญ 13-8 

ชน) และบริษัท
สร็จ (ตอ) 

ส

2557 

 
 

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

               

งบการ

สาํหรับปสิ้นสุด

 25

4.24 
- 

4.24 

 
4.24 

- 

4.24 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                 (หนว

รเงินรวม 

ดวันท่ี 31 ธันวา

556 

 
 

7.34 
0.15 

7.49 

 
7.34 
0.15 

7.49 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

วย : พันบาท) 

คม 

2555 

 
 

3.83 
0.48 

4.31 

 
3.83 
0.48 

4.31 



กระแส

กําไรก

กําไรก

กําไรก

รายกา

เป

สวนแ

คาเสือ่

หน้ีสูญ

ประม

คาเผ่ือ

คาเผ่ือ

ขาดทุ

เงิน

ขาดทุน

กําไรจ

ขาดทุ

ขาดทุ

รายได

รายได

 

สเงินสดจากกิจก

อนภาษีเงินไดจ

อนภาษีเงินไดจ

อนภาษีเงินไดจ

ารปรับกระทบก

ปนเงินสดรับ (จ

แบงผลกําไรจาก

อมราคาและราย

ญ หน้ีสงสัยจะส

าณการหน้ีสินเ

อการดอยคาของ

อการดอยคาของ

น (กําไร) ที่ยังไ

นลงทุน/คาเผ่ือ

น (กําไร) จากอั

จากการขาย/รับ

นจากการตีโอน

นจากการจําหน

ดอื่น 

ดคางรับอื่นเพ่ิม

บ

กรรมดําเนินงา

จากการดําเนินง

จากการดําเนินง

จากการดําเนินง

กําไรจากการดํา

าย) จากกิจกรร

กเงินลงทุนตาม

ยจายตัดบัญชี 

สูญ และขาดทนุ

เพ่ิมขึ้น 

งทรัพยสินรอก

งอุปกรณ/สินท

ไมเกิดขึ้นจริงจ

การดอยคาของ

ัตราแลกเปลี่ยน

บคืนทุนเงินลงทุ

นทรัพยชําระหนี

นายอุปกรณ 

ขึ้น 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา

 

 

 
น 

งานตอเน่ือง 

งานท่ียกเลิก 

งาน 

าเนินงานกอนภ

รมดําเนินงาน 

วิธีสวนไดเสีย 

นจากการดอยค

ารขายเพ่ิมขึ้น(ล

รัพยอื่นเพ่ิมขึ้น

ากการเปลี่ยนแ

งเงินลงทุน 

นที่ยังไมเกิดขึ้น

ทุนในบริษัทยอย

น้ี 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
งบกระแสเงินส

ภาษีเงินได 

 

า 

ลดลง) 

น (ลดลง) 

แปลงมูลคา 

นจริง 

ย 

 

นที่สําคัญ 13-9 

ชน) และบริษัท
สด 

1

1

2

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

          

งบ

สําหรับปสิน้

2557 

 
2,994,047 

- 

2,994,047 

 

 
(264,442) 

1,447,431 

7,083,955 

328,936 

260,441 

(107,511) 

 
(528,696) 

(84,656) 

(243,298) (

- 

10,294 

(72,413) 

(83,179) 

0,740,909 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                       (

บการเงินรวม 

นสุดวันท่ี 31 ธั

2556 

 
20,937,538 

443,187 

21,380,725 

 

 
(799,915) 

1,499,012 

11,419,706 

695,830 

88,965 

133,229 

 
132,155 

(316,185) 

(12,546,700) 

- 

1,462 

- 

(453,268) 

21,235,016 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย : พันบา

ันวาคม 

2555 

10,986,27

1,624,80

12,611,08

(293,195

1,624,70

2,899,81

270,72

(1,834

71,17

(6,960

298,05

(277,610

81,32

14,16

(9,812

17,281,64

ท) 

 
74 

8 

2 

 

 
5) 

7 

7 

9 

4) 

7 

 
0) 

5 

0) 

9 

3 

- 

2) 

8 

 
 
 
 
 



กระแส

รายได

รายได

เงินสด

เงินสด

เงินสด

เงินสด

กําไรจ

สนิ

สินทรั

รายก

สินท

เงินล

เงินใ

ทรัพ

ลูกห

สินท

หน้ีสิน

เงินร

รายก

หน้ีส

หน้ีส

เจาห

หน้ีส

หน้ีส

เงินสด

สเงินสดจากกิจก

ดอกเบี้ยสุทธิ 

เงินปนผล 

ดรับดอกเบี้ยจาก

ดจายจากดอกเบี้

ดรับคืนภาษีเงิน

ดจายภาษีเงินได

ากการดําเนินงา

นทรัพยและหน้ี

ัพยดําเนินงาน 

การระหวางธน

ทรัพยตราสารอ

ลงทุนในหลักท

ใหสินเช่ือแกลกู

พยสินรอการขา

หน้ีจากการซื้อข

ทรัพยอื่น 

นดําเนินงานเพิ่ม

รับฝาก 

การระหวางธน

สินจายคืนเมื่อท

สินตราสารอนุพ

หน้ีจากการซื้อข

สินจากสัญญาป

สินอื่น 

ดสุทธิไดมาจาก 

บ

กรรมดําเนินงา

กการดําเนินงาน

บี้ยจากการดําเนิน

ไดนิติบุคคล 

ด 

านกอนการเปล่ี

น้สินดําเนินงาน 

(เพ่ิมขึ้น) ลดลง

นาคารและตลาด

อนุพันธ 

ทรัพยเพ่ือคา 

กหน้ี 

าย 

ขายหลักทรัพย 

มขึ้น (ลดลง) 

นาคารและตลาด

ทวงถาม 

พันธ 

ขายหลักทรัพย 

ประกันภัย/ประ

 (ใชไปใน) กิจก

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบ

 

 

 
น (ตอ) 

น 

นงาน 

ล่ียนแปลงใน 

 

ง 

ดเงิน 

ดเงิน 

กันชีวิต 

กรรมดําเนินงาน

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
บกระแสเงินสด

น 

 

นที่สําคัญ 13-10

ชน) และบริษัท
ด (ตอ) 

2

(27

(

48

(21

(2

17

4

(

(2

17

8

(

1

(18

(1

(1

(

(

(

23

บริษัท ทุ
แบบแสด

0      

ทยอย 

งบ

สําหรับปสิน้

2557 

 
,465,000) (2

(350,052) 

8,929,744 

,040,229) (2

75,357 

,939,628) 

 
7,951,101 

 
4,161,754 

(335,954) 

,598,791) 

7,755,585 (4

8,404,765 

(159,073) 

1,517,662 

 
,982,639) 

,093,538) 

,563,285) 

(603,470) 

52,977 

(408,932) 

(579,629) 

3,518,533 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

(

บการเงินรวม 

นสุดวันท่ี 31 ธั

2556 

 
(26,493,260) 

(634,072) 

51,973,388 

(22,486,631) 

1,026,572 

(4,062,732) 

 
20,558,281 

 
(397,990) 

231,539 

1,465,822 

(48,363,596) 

9,021,609 

457,046 

2,734,207 

 
22,509,855 

(7,830,766) 

(1,770,548) 

668,870 

(1,405,768) 

(1,976,692) 

(2,390,504) 

(6,488,635) 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย : พันบา

ันวาคม 

2555 

(24,234,293

(487,955

46,758,73

(16,673,292

(3,793,498

18,851,34

(8,817,990

859,36

3,878,78

(129,872,742

7,784,81

(1,244,386

(2,068,185

257,556,33

27,643,24

2,858,49

(2,460,410

2,021,76

3,478,36

(888,753

179,580,04

ท) 

 
3) 

5) 

30 

2) 

- 

8) 

 
40 

 
0) 

66 

83 

2) 

18 

6) 

5) 

 
37 

42 

97 

0) 

64 

60 

3) 

41 



กระแส

เงินลงท

เงินสด

เงินสด

เงินสด

เงินสด

เงินสด

เงินสด

กระแส

เงินสด

เงินสด

เงินสด

เงินสด

จาก

เงินปน

เงินสด

เงินปน

เงินสด

เงินสด

เงินสด

เงินสด

ขอมูลเ

รายการ

รับโอน

ลูกห

หน้ีสูญ

เจาหน้ี

สเงินสดจากกิจก

ทุนในหลักทรัพ

ดรับดอกเบี้ย 

ดรับเงินปนผล 

ดรับจากการขาย

ดจายซื้อที่ดิน แล

ดรับจากการขาย

ดสุทธิไดมาจาก 

สเงินสดจากกิจก

ดรับจากตราสาร

ดจายคืนตราสาร

ดจายดอกเบี้ยตร

ดจายคืนสวนได

การลดทุนคืนท

นผลจาย 

ดจายซื้อหุนทุนซ

นผลจายสวนได

ดสุทธิไดมาจาก 

ดเพ่ิมขึ้น (ลดลง

ด ณ วันตนป 

ด ณ วันปลายป 

เพ่ิมเติมประกอ

รที่มิใชเงินสด 

นทรัพยสินรอก

หน้ีอื่น และเงินล

ญตัดบัญชี/ลดห

้จากการซื้อทรพั

บ

 

 

 
กรรมลงทุน 

พยเพ่ิมขึ้น 

ย/รับคืนทุนจาก

ละอุปกรณ/สิน

ยอุปกรณ/สินทร

 (ใชไปใน) กิจก

กรรมจัดหาเงิน

รหน้ีที่ออกและ

รหน้ีที่ออกและ

ราสารหน้ีที่ออก

ดเสียที่ไมมีอําน

ทุนของบริษัทย

ซื้อคืน 

ดเสียที่ไมมีอําน

 (ใชไปใน) กิจก

ง) สุทธิ 

 

อบกระแสเงินส

การขายจากลูกห

ลงทุนในลูกหนี

น้ีจากการปรับโ

พยสิน 

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
งบ

 

 

 

กบริษัทยอย 

ทรัพยไมมีตัวต

รัพยไมมีตัวตน

กรรมลงทุน 

น 

เงินกูยืม 

เงินกูยืม 

กและเงินกูยืม 

าจควบคุม 

อย 

าจควบคุม 

กรรมจัดหาเงิน 

ด 

หน้ีเงินใหสินเช่ื

น้ีที่ซื้อมา 

โครงสรางหน้ี 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
บกระแสเงินสด

ตน 

น 

 

ชือ 

นที่สําคัญ 13-11

ชน) และบริษัท
ด (ตอ) 

2

(9

4

(1

(5

97

(107

(4

(1

(1

(19

(1

17

16

8

7

บริษัท ทุ
แบบแสด

      

ทยอย 

งบ

สําหรับปสิน้

2557 

 
,436,816) (

4,238,930 

575,333 

- 

,107,995) 

19,403 

,711,145) 

 
7,095,899 

,968,630) (

,879,116) 

 
(71,494) 

,929,473) 

- 

,389,251) 

,142,065) 

,334,677) 

7,940,109 

6,605,432 

 

 

 
8,556,142 

7,639,812 

100,342 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

                 (

บการเงินรวม 

นสุดวันท่ี 31 ธัน

2556 

 
(22,093,177) 

3,884,537 

841,271 

18,366,774 

(728,867) 

51,956 

322,494 

 
99,800,065 

(80,015,478) 

(4,506,669) 

 
(133) 

(1,870,619) 

(3,398,455) 

(1,083,863) 

8,924,848 

2,758,707 

15,181,402 

17,940,109 

 

 

 
8,261,863 

5,070,864 

287,372 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย : พันบา

ันวาคม 

2555 

(1,381,025

4,366,51

685,29

(1,030,544

74,45

2,714,69

554,884,94

(728,032,101

(7,319,421

(6,311

(1,530,798

(1,115,324

(183,119,015

(824,276

16,005,67

15,181,40

5,986,55

5,067,14

149,02

ท) 

 
5) 

11 

99 

- 

4) 

57 

98 

 
40 

1) 

1) 

 
1) 

8) 

- 

4) 

5) 

6) 

78 
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54 

47 

23 



อั

อั

อั

อั

ข

อัตราสวนแสดงค

อัตรากําไรข้ันต

อัตรากําไรสุทธิ

อัตราผลตอบแ

อัตราดอกเบี้ยรั

อัตราดอกเบี้ยจ

สวนตางอัตราด

อัตราผลตอบแ

อัตราสวนแสดงป

อัตรารายไดดอ

อัตราผลตอบแ

อัตราการหมุน

อัตราสวนวิเคราะ

อัตราสวนหนี้สิ

อัตราสวนเงินใ

อัตราสวนเงินใ

อัตราสวนเงินฝ

อัตราสวนคุณภาพ

อัตราสวนคาเผื่

อัตราสวนหนี้สู

อัตราสวนเงินใ

อัตราสวนดอก

ขอมูลตอหุน (บา

มูลคาตามบัญชี

กําไรสุทธิตอหุ
 
หมายเหต ุ 

 

ความสามารถในก

ตน 

ธิ 

แทนผูถอืหุน (1) 

รับ (2) 

จาย (3) 

ดอกเบี้ย 

แทนจากการลงทุ

ประสิทธิภาพในก

อกเบี้ยสุทธิตอสิน

แทนจากสินทรัพ

ของสินทรัพย (เ

ะหนโยบายทางก

สินตอสวนผูถือห

ใหกูตอเงินกูยืม 

ใหกูตอเงินฝาก 

ฝากตอหนี้สินรว

พสินทรัพย (AS

ผือ่หนี้สงสัยจะสู

สูญตอสินเชื่อรว

ใหสินเชื่อดอยคุณ

กเบีย้คางรับตอสิน

ท) 

ชตีอหุน 

หุน 

 :   (1) อตัราผลตอบแ
(2) อัตราดอกเบ้ียรั

(เงินใหสินเชื่อแ
(3) อัตราดอกเบ้ียจ
      หนี้สินจายคืนเ
(4) อัตราสวนเงินใ

บ

  

  

การทํากําไร (PR

น 

การดําเนนิงาน  (

นทรัพย 

ย 

ทา) 

การเงิน (FINAN

หุน (เทา) 

วม 

SET QUALITY

ญตอสินเชื่อรวม

ม 

ณภาพตอสินเชือ่

นเชือ่รวม 

แทนผูถือหุน = (กําไร
รับ = (รายไดดอกเบ้ีย
แกลูกหนี้เฉลี่ย+รายก
จาย = คาใชจายดอกเบี
เม่ือทวงถามเฉลี่ย+ตร
ใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

สวนที่ 3 ขอ

บริษัท ทุนธนชา
อัตราสวนทาง

ROFITABILITY

(EFFICIENCY

CIAL  RATIO

Y RATIO) 

ม 

อรวม (4) 

สุทธิสวนท่ีเปนของบ
จากเงนิใหสินเชื่อ+รา
ารระหวางธนาคารแล
บ้ีย / (เงนิฝากเฉลี่ย+ร
ราสารหนี้ท่ีออกและเ
พตอสินเชื่อรวม ตาม

 

อมูลทางการเงิน

าต จํากัด (มหาช
งการเงิน (RAT

Y RATIO) 

Y  RATIO) 

O) 

บริษัทฯ / สวนของเจา
ายไดจากการใหเชาซ้ื
ละตลาดเงินมีดอกเบ้ีย
รายการระหวางธนาค
เงนิกูยืมเฉลี่ย)            
หลักเกณฑของธนาค
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ชน) และบริษัท
TIO ANALYSI

2557 

 

52.76
15.3
10.39

5.80
2.90
2.90
4.6

2.68
1.02
0.07

8.84
94.9

108.54
75.64

3.75
1.00
4.2
0.10

42.56
4.24

าของสวนของบริษัท
ซ้ือและเชาการเงิน+รา
ยเฉลี่ย) 
ารและตลาดเงินมีดอ
      
คารแหงประเทศไทย 

บริษัท ทุ
แบบแสด

2      

ทยอย 
IS) 

งบกา
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1 
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0 
0 
0 
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8 
2 
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4 
1 
4 
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1 
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6 
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ใหญเฉลี่ย) 
ยไดดอกเบ้ียจากรายก

กเบ้ียเฉลี่ย+ 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

 
ารเงินรวม 

2556 

 

50.41 
20.33 
20.36 

6.00 
3.13 
2.87 

13.00 

 
2.57 
1.65 
0.08 

 
10.01 
95.62 

110.65 
74.93 

 
3.85 
0.64 
4.49 
0.13 

 
39.26 

7.49 

การระหวางธนาคารแ

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

  (หนวย : รอย

2555 

 

49.35 
15.31 
13.37 

6.08 
3.25 
2.83 
3.62 

  
2.48 
1.05 
0.07 

  
11.05 
96.00 

109.08 
73.66 

  
3.24 
0.26 
4.32 
0.14 

  
34.11 

4.31 

และตลาดเงิน)/          

ยละ)   

          



 

 

และบริ
ตามมา
และใชด
ที่สําคัญ
โปรงใส

ที่เหมาะ
เพียงพอ
ไมใหเกิ

ทั้งหมด
เก่ียวกับ
การเปด
คณะกร

อนุญาต
ขอมูล แ
ผูสอบบั
ในรายง

เหมาะส
บริษัทย
การเงิน 

             
             

คณะกรรมก
ษัทยอย รว
ตรฐานการร
ดุลยพินิจอยาง
ญอยางเพียงพอ
ส อันเปนประโย

คณะกรรมก
ะสมและมีประ
อที่จะดํารงรักษ
กิดการทุจริตหรื

ในการน้ี คณ
ด และมีความรูค
บคุณภาพของรา
เผยขอมูลรายก
รมการตรวจสอ

งบการเงินเฉ
จากบริษัท สําน
และเอกสารตาง
บัญชีไดใหความ
านประจําปฉบั

คณะกรรมก
สม และสามารถ
อย สําหรับปสิ้
 และปฏิบัติถูกต

 
 

       
             (นายบั
                ประธ

 

รายงานความ

การบริษัทฯ 
วมถึงขอมูลสา
ายงานทางกา
งระมัดระวัง แ
ในหมายเหตุป
ยชนตอผูถือหุน

ารบริษัทฯ ไ
ะสิทธิผล เพ่ือใ
ษาไวซึ่งทรัพยสิ
อการดําเนินกา

ณะกรรมการบริ
ความสามารถท
ายงานทางการเงิ
การระหวางกัน
อบ ซึ่งแสดงไว

ฉพาะกิจการ แล
นักงาน อีวาย จ
ง ๆ เพ่ือใหผูส
มเห็นโดยไมมีเ ื
ับน้ี 

ารบริษัทฯ มี
ถสรางความเช่ือ
สิ้นสุด ณ วันที่ 
ตองตามกฎหมา

ันเทิง  ตันติวิท
ธานกรรมการ  

สวนที่ 3 ขอ

มรับผิดชอบข

เปนผูรับผิดช
ารสนเทศทางก
ารเ งิน  โดยเลื
และประมาณก
ประกอบงบการ
นและนักลงทุนท

ไดจัดใหมีและ
ใหมั่นใจไดอย
สินของบริษัทฯ
รที่ผิดปกติอยา

ริษัทฯ ไดแตง
ทางการเงินและ
งิน และสอบท
 โดยความเห็
ในรายงานประ

ละงบการเงินรว
จํากัด ที่เปนอิส
อบบัญชีสามาร
ง่ือนไข โดยคว

ความเห็นวา 
อมั่นอยางมีเหตุ
 31 ธันวาคม 2
ายและกฎระเบี

  
)                      
                         

อมูลทางการเงิน

ของคณะกรร

ชอบตองบการเ
การเงินที่ปราก
ลือกใชนโยบา
การที่สมเหตุสม
รเงิน เพ่ือสะ
ทั่วไป 

ดํารงไวซึ่งระบ
างมีเหตุมีผลว
ฯ โดยมีการปอ
งมีสาระสําคัญ

ต้ังคณะกรรมก
ะบัญชี เพ่ือทํา
ทานระบบการค
นของคณะกรร
ะจําปแลว  

วมของบริษัทฯ
สระในการตรวจ
รถตรวจสอบ แ
วามเห็นของผูส

ระบบการควบ
ตุผลไดวางบการ
2557 มีความนา
ยบที่เก่ียวของ  
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มการตอรายง

เงินเฉพาะกิจก
กฏในรายงานป
ายบัญชีที่ เหม
มผลในการจัด
ะทอนถึงฐานะ

บบบริหารควา
าขอมูลทางบัญ
องกันความเสี่ย
  

การตรวจสอบ 
าหนาที่สอบทา
วบคุมภายใน 
รมการตรวจสอ

ฯและบริษัทยอย
จสอบ ทางคณ
และแสดงความ
สอบบัญชีปราก

บคุมภายในของ
รเงินเฉพาะกิจก
าเช่ือถือได โดย
 

             
            (นายศุภ
               กรรม

บริษัท ทุ
แบบแสด

3      

งานทางการเงิ

การ และงบ
ประจําป งบ
าะสมและถือ

ดทํา รวมทั
การเงินและผล

มเสี่ยง และ
ญชีมีความถูกต
ยงอยางเพียงพอ

ซึ่งประกอบดว
นนโยบายการบ
การตรวจสอบภ
อบเก่ียวกับเรื่อง

ยไดรับการตรว
ะกรรมการบริษ
เห็นไดตามมาต
ฏในรายงานขอ

งบริษัทฯ โดย
การ และงบการ
ยถือปฏิบัติตาม

ภเดช  พูนพิพัฒ
การผูจัดการให

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

งนิ 

บการเงินรวมข
บการเงินดังกล
อปฏิบั ติอยาง
ทั้งใหมีการเปด
ลการดําเนินงา

ระบบการควบ
ตอง ครบถว
อในทุกดาน ตล

วย กรรมการที
บัญชี และดูแล
ภายใน ตลอดจ
งน้ี ปรากฏอยู

วจสอบโดยผูสอ
ษัทฯ ไดใหการ
ตรฐานการสอบ
องผูสอบบัญชี 

ยรวมมีความเพี
รเงินรวมของบ
มมาตรฐานการร

 
ฒน) 
หญ 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

องบริษัทฯ 
ลาวเปนไป 
สม่ํ า เสมอ  
ดเผยขอมูล 
นที่ถูกตอง 

บคุมภายใน 
วน และ 
ลอดจนเพ่ือ

ที่เปนอิสระ
รับผิดชอบ
จนพิจารณา
ยูในรายงาน

อบบัญชีรับ
รสนับสนุน
บบัญชี ซึ่ง
ที่แสดงไว

พียงพอและ
บริษัทฯและ
รายงานทาง



14. คํา

ภาวะเศ

ความไม
ภาครัฐ 
ภาคเอกช
เมื่อเทีย
ประกอ
(“ธปท.”
และคงอั

สินเช่ือธ
แนนอน
ความเข
ของสินเ

เติบโตร
เรงเบิกจ
ตามการ
2.5 ± 1.

ภาคธุรกิ
ลงทุนข
ดีขึ้น เน่ื

 คาํ

 มา

  

 

าอธิบายและ

ศรษฐกิจไทยแ

ในชวงคร่ึงแ
มแนนอนทางกา
 แตอยางไรก็ต
ชนถึงแมวาการ
บกับป 2556 ที่
บกับอัตราเงิน
”) มีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโ

สินเช่ือระบบ
ธุรกิจและสินเ
นทางการเมือง 
มงวดมากขึ้น ข
เช่ือในชวงคร่ึง 

อยางไรก็ตาม
รอยละ 4.00 จา
จายงบประมาณ
รฟนตัวของเศ
5 ตอป ตามแรง

 ในป 2558 สิ
กิจ โดยเฉพาะสิ
ของภาครัฐ ซึ่ง
องจากการขยา

าอธิบายและก

าตรฐานการราย

- งบการเ
สภาวิชา
มีเน้ือหา
คําศัพทใ

สวน

ะการวิเคราะ

และการแขงขั

แรกของป 2557
ารเมืองภายในป
ตามเศรษฐกิจไ
รสงออกยังคงหด
ที่ขยายตัวรอยละ
นเฟอที่ยังคงอยู
ดอัตราดอกเบี้ยน
โยบายไวที่รอย

บธนาคารพาณิ
เช่ืออุปโภคบริ
 และภาระหน้ี
ขณะที่การแขงขั
ปแรก ถึงแมจะ

มแนวโนมเศร
กปกอน โดยค
ณและการลงทุน
รษฐกิจไทยอย
งกดดันดานราค

นเช่ือของระบบ
สินเช่ือธุรกิจขน
งสงผลดีตอกา
ยตัวของการบริ

การวิเคราะหง

ยงานทางการเงิ

เงินของบริษัท
าชีพบัญชีไดออ
าเทาเทียมกับมา
ในมาตรฐาน ซึ่

นที่ 3 การวิเคราะ

หฐานะทาง

ขนัในอุตสาหก

7 เศรษฐกิจไทย
ประเทศ ภาระห
ทยในชวงคร่ึง
ดตัวในอัตราชะ
ะ 2.90 จากควา
ยูในระดับตํ่า ส
นโยบายลงรอย
ละ 2.00 เพ่ือสนั

ณิชยป 2557 ขย
โภคอยางตอเน
้ครัวเรือนที่อยู
ขันทางดานเงิน
ะมีการระดมเงิน

ษฐกิจป 2558 ค
าดวาการใชจาย
นโครงสรางพ้ืน
ยางคอยเปนคอ
คาที่ยังอยูในระด

บธนาคารพาณิช
นาดใหญและสิน
รตัดสินใจลงท
รโิภคภาคเอกชน

งบการเงิน 

งินท่ีเร่ิมมีผลบัง

ทฯและบริษัทย
กมาตรฐานการ
าตรฐานการรายง
งการเปลี่ยนแป

ะหและคําอธิบ

การเงินและ

กรรมธนาคาร

ยไดรับผลกระท
น้ีครัวเรือนที่อยู
งปหลังปรับตัว
ะลอลง สงผลให
ามผันผวนของ
สงผลใหคณะก
ยละ 0.25 จากรอ
นับสนุนภาวะเศ

ยายตัวในอัตรา
น่ืองนับต้ังแตต
ในระดับสูง ป
ฝากของระบบธ
นฝากในชวงปล

คณะกรรมการ
ยและลงทุนขอ
นฐาน ขณะที่กา
อยไป สําหรับ
ดับตํ่า เน่ืองจาก

ชยมีแนวโนมเติ
นเช่ือวิสาหกิจข
ทุนของภาคเอ
นตามการทยอย

งคับในปปจจุบัน

ยอยจัดทําขึ้นต
รรายงานทางการ
งานทางการเงิน

ปลงดังกลาวขาง

ายของฝายจัดก

ะผลการดําเนิ

รพาณชิยป 25

ทบจากการชะล
ยูในระดับสูง แ
วดีขึ้นตามการ
หเศรษฐกิจไทยป
ตัวแปรสําคัญใ
กรรมการนโยบ
อยละ 2.25 เปน
ศรษฐกิจไทยให

ชะลอลงเมื่อเที
ตนปตามภาวะ
ประกอบกับการ
ธนาคารพาณิช
ลายปเพ่ิมขึ้นบาง

นโยบายการเงิ
องภาครัฐมีแนว
ารบริโภคและก
อัตราเงินเฟอท
กคาดวาอุปสงค

ติบโตจากปกอน
ขนาดกลางและ
กชน ขณะที่สิ
ยฟนตัวของเศร

น 

ามมาตรฐานก
รเงินฉบับปรับป
นระหวางประเท
ตนไมมีผลกระ

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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นนิงาน 

557 พรอมแน

ลอตัวลงของเศ
ละปญหาการเบิ
ขยายตัวของก
ป 2557 ขยายตัว
ในการขับเคล่ือ
บายการเงิน ธ
นรอยละ 2.00 ใน
เกิดการฟนตัวอ

ทียบกับปกอน 
ะเศรษฐกิจไทย
รอนุมัติสินเช่ือ
ยป 2557 ปรับต
งเพ่ือรองรับการ

งิน ธปท. ประม
วโนมปรับดีขึ้น
การลงทุนภาคเอ
ทั่วไปเฉล่ียทั้ง 
ในประเทศขยา

น ตามความตอ
ะขนาดยอมจาก
สินเช่ือภาคครัว
ษฐกิจไทย 

การรายงานทาง
ปรุงและฉบับให
ทศ สวนใหญเป
ทบอยางมีสาระ

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

นวโนมป 2558

ศรษฐกิจโลก ส
บิกจายเงินงบปร
ารลงทุนและก
วเล็กนอยอยูที่ร
อนเศรษฐกิจขอ
นาคารแหงปร
นไตรมาสแรกข
อยางตอเน่ือง 

 โดยเปนการช
ยที่เติบโตลดล
อของธนาคารพ
ตัวลดลง ตามก
รฟนตัวของสนิ

มาณการเศรษฐ
นตามความพยา
อกชนคาดวาป
ปมีแนวโนมอ
ายตัวไดอยางชา

งการที่เพ่ิมขึ้นข
กการเรงรัดการ
วเรือนมีแนวโ

งการเงิน โดย
หมเปนจํานวนม
นการปรับปรุง
ะสําคัญตองบกา

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

8 

สถานการณ 
ระมาณของ
การบริโภค
รอยละ 0.70 
องประเทศ 
ระเทศไทย 
ของป 2557 

ชะลอตัวทั้ง
ง ความไม
พาณิชยที่มี 
ารชะลอลง
นเช่ือ 

ฐกิจป 2558 
ยามในการ
รับตัวดีขึ้น
อยูที่รอยละ  
า ๆ  

ของสินเช่ือ
ใชจายและ
นมเติบโต 

ในป 2557       
มาก เพ่ือให
ถอยคําและ
ารเงิน 

       



 รา

ฐานะก

งบการเงิ

บ

ธ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

บ

 

ายการสําคัญใน

- บริษัทฯ
จํากัด (
จํานวน
ซื้อขาย
ทางตรง

- ธนาคา
ประเภท
ไถถอน
จํากัด แ
ความแ
ที่สามา

การเงินและผล

งินรวมของบริษ

บริษัทยอยท่ีบริ

ธนาคารธนชาต

บริษัทบริหารสิ

บริษัทบริหารสิ

กองทุนรวมธน

บริษัท ธนชาตเ

บริษัท ประกัน

บริษัทยอยท่ีบริ

บริษัท สคิบ จํา

บริษัทหลักทรัพ

บริษัท ธนชาตป

บริษัทหลักทรัพ

บริษัท ธนชาต 

บริษัท ธนชาตก

บริษัท ธนชาตแ

บริษัท ธนชาต 

บริษัทบริหารสิ

 

สวน

ระหวางป 2557

ฯ กับ บริษัท เอ็
(มหาชน) จากธ
น 37,450,000 ห
ยหุนดังกลาวเป
ง โดยบริษัทฯ ด

รธนชาตซึ่งเป
ทที่ 2 ตามเกณฑ
นกอนกําหนด โด
และไดรับอนุญ
ข็งแกรงของเงิน
รถทําการออกแล

ลการดําเนินง

ษัทฯ ไดรวมผล

ริษัทฯ ถือหุนโด

ต จํากัด (มหาชน

สินทรัพย เอ็น เอ

สินทรัพย แมกซ

นชาติพร็อพเพอ

เอสพีวี 01 จํากัด

ชีวิตนครหลวง

ริษัทฯ ถือหุนโด

ากัด (มหาชน)  

พย ธนชาต จํากั

ประกันภัย จํากั

พยจัดการกองทุ

 โบรกเกอร จําก

กรุป ลีสซิ่ง จํากั

แมเนจเมนท แอ

 เทรนน่ิง แอนด

สินทรัพย ที เอส

นที่ 3 การวิเคราะ

7 

ม บี เค จํากัด (ม
ธนาคารธนชาต 
หุน คิดเปนรอ
ปนการเปล่ียน
ดังน้ัน จึงไมมีผ

นบริษัทยอย ไ
ฑ Basel III จํานว
ดยตราสารดอยสิ
ญาตจาก ธปท.
นกองทุนของธ
ละเสนอขายตรา

านของบริษทั

ลการดําเนินงาน

ดยตรง 

น) 

อฟ เอส จํากัด 

ซ จํากัด 

รต้ีฟนด 6 

ด 

ไทย จํากัด (มห

ดยออม 

กัด (มหาชน) 

ัด (มหาชน) 

ทุน ธนชาต จํากั

กัด 

กัด 

อนด เซอรวิส จํ

ด ดีเวลลอปเมน

ส จํากัด 

ะหและคําอธิบ

มหาชน) ไดตก
 จํากัด (มหาชน
ยละ 53.50 ขอ
แปลงโครงสร
ผลกระทบที่เปน

ดทําการออกแ
วน 13,000 ลาน
สิทธิดังกลาวได
. ใหนับเปนเงิน
นาคารธนชาต 
าสารดอยสิทธิฯ

ทฯและบริษัท

นของบริษัทฯแ

หาชน)* 

กัด 

จาํกัด 

นท จํากัด 

ายของฝายจัดก

ลงซื้อหุนทั้งหม
น) ในราคารวม
องจํานวนหุนทั้
รางการถือหุนจ
นสาระสําคัญตอ

และเสนอขายตร
นบาท ครบกําหน
ดรับการจัดอันดั
นกองทุนช้ันที่
โดยธนาคารธน
 ตามเกณฑ Bas

ยอย 

ละบริษัทยอยต

 บริษัท ทุ
แบบแสด

าร 14-2      

มดของบริษัท ป
 900 ลานบาท 
ทั้งหมด อยางไร
จากเดิม ถือหุน
องบการเงินรวม

ราสารดอยสิทธิ
นดไถถอนป 25
บเครดิตที่ระดับ
 2 ไดทั้งจํานว
นชาตเปนรายแร
el III ในประเทศ

ตาง ๆ ดังน้ี 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ประกันชีวิตนคร
 โดยเปนสวนข
รก็ตาม เน่ืองจ
นทางออมเปน
ม 

ธิ เพ่ือนับเปนเ
567 ซึ่งผูออกตรา
บ A  จากบริษัท 
วน ซึ่งเปนการ
รกในกลุมธนาค
ศสําเร็จ  

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

รหลวงไทย 
ของบริษัทฯ 
ากรายการ      
การถือหุน

เงินกองทุน
าสารมีสิทธิ
 ทริสเรทต้ิง 
เสริมสราง 
คารพาณิชย 

    



บ

บ

บ

หมายเห

ภาพรว

บ
กลุมธุร
ธุรกิจหล
กองทุน 

รายได

คาใชจ

รายได

รายได

รายได

คาใชจ

หน้ีสูญ

กําไรจ

ภาษีเงิน

กําไรสํ

กําไรสํ

รวมกํา

สวนท่ี

สวนที่

กําไรต

จํานวน

หมายเหต

บริษัท ราชธานี

บริษัท เนช่ันแน

บริษัท สคิบ เซ

ตุ * มีการเปล่ียน

วมผลการดําเนิ

บริษัท ทุนธนช
กิจทางการเงิน
ลักทรัพย ธุรกิจ
 และอื่น ๆ  

งบกําไร

ดอกเบี้ย 

จายดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยสุทธิ 

คาธรรมเนียมแ

จากการดําเนิน

จายจากการดําเนิ

ญ หน้ีสงสัยจะสู

ากการดําเนินงา

นได 

สาหรับปจากการ

สาหรับปจากการ

าไรสําหรับป 

เปนของบริษัทใ

เปนของสวนได

ตอหุน (บาท) 

นหุนสามัญถัวเฉ

ตุ (1) รายไดจากกา

สวน

นี ลิสซิ่ง จํากัด (

นล ลีซซิ่ง จํากัด

ซอรวิส จํากัด 

นแปลงโครงสรา

นนิงาน 

ชาต จํากัด (มหา
นธนชาต โดยดํ
จใหเชาสินทรัพ

รขาดทุนเบ็ดเส

และบริการสุทธิ

งานอื่น (1) 

นินงานอ่ืน ๆ 

สูญและขาดทุนจ

านกอนภาษีเงิน

รดําเนินงานตอ

รดําเนินงานท่ีย

ทใหญ 

ดเสียที่ไมมีอําน

ฉล่ียถวงนํ้าหนั

รดําเนินงานอื่น  ห

นที่ 3 การวิเคราะ

(มหาชน) 

ด 

างการถือหุนของ

าชน) (“บริษัทฯ
าเนินธุรกิจหลั
พยแบบลิสซิ่งแ

สร็จรวม 

ธ ิ

จากการดอยคา 

นได 

อเน่ือง 

ยกเลิก 

นาจควบคุม 

ัก (ลานหุน) 

หักคาใชจายในกา

ะหและคําอธิบ

ง บมจ.ประกันชวีิ

ฯ”) ประกอบธุร
ักทางดานธุรกิ
และเชาซื้อ ธุรกิ

 

ารรับประกันภัย / 

ายของฝายจัดก

วตินครหลวงไท

รกิจการลงทุน 
ิจธนาคารพาณิ
กิจประกันวินาศ

สําหรับ 

2557 

52,940 

25,475 

27,465 

5,920 

6,523 

19,830 

7,084 

12,994 

2,558 

10,436 

- 

10,436 

5,120 

5,316 

4.24 

1,206.48 

ประกันชีวิต 

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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ทย ตั้งแตวันที่ 2 มิ

(Holding Com
ณิชย ธุรกิจบริห
ศภัย ธุรกิจประ

ป 

2556 

54,108 

27,615 

26,493 

6,112 

20,376 

20,624 

11,419 

20,938 

4,288 

16,650 

354 

17,004 

9,231 

7,773 

7.49 

1,232.34 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

มิถุนายน 2557  

mpany) เปนบริ
หารสินทรัพยด
ะกันชีวิต ธุรกิจ

  (

เปล่ีย

เพ่ิม/(ลด) 

(1,168)

(2,140)

972

(192)

(13,853)

(794)

(4,335)

(7,944)

(1,730)

(6,214)

(354)

(6,568)

(4,111)

(2,457)

(3.25)

(25.86)

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

ริษัทแมของ
อยคุณภาพ 
การจัดการ

หนวย: ลานบาท

ยนแปลง 

รอยละ 

) (2.16

) (7.75

2 3.6

) (3.14

) (67.99

) (3.85

) (37.96

) (37.94

) (40.35

) (37.32

) (100.00

) (38.63

) (44.53

) (31.61

) (43.39

) (2.10

ท) 

6) 

5) 

7 

4) 

9) 

5) 

6) 

4) 

5) 

2) 

0) 

3) 

3) 

1) 

9) 

0) 



ลานบาท
ชีวิต จําก
จากเศรษ
จํานวน 
รอการข
สวนแบ
พาณิชยแ

ดอยคุณ
สงผลให
Ratio ป

ถือหุนใ
ในสัดส
ยอยตาง

หากไมร

กําไรสํ
กําไรส
กําไรส
กําไรต

* ไมรวม

ในป 2557 บริษ
ท หรือลดลงรอ
กัด (มหาชน) มี
ษฐกิจ เปนจําน
 1,216 ลานบ
ขายของบริษัทฯ
งกําไรจากบริษั
และธุรกิจอื่นภา

แมวาธนาคารธ
ภาพโดยรวมขอ
หอัตราสวนคาเ
รับตัวลดลงอยา

เน่ืองจากผลการ
นธนาคารธนช
วนรอยละ 49.0
 ๆ 

ในป 2557 กําไ
รวมรายการพิเศ

สําหรับป 
สุทธิสวนที่เปน
สุทธิสวนที่เปน
ตอหุนพ้ืนฐาน (

กําไรจากการขาย

สวน

ษัทฯและบริษัท
ยละ 38.63  เน่ือ
มีกําไรจํานวน 1
วน 5,380 ลาน
บาท หรือลดลง
ฯ และบริษัทบริ
ษัทรวมลดลง เน่ื
ายใตกลุมธนชา

ธนชาตจะดําเนิน
องบริษัทฯและบ
ผ่ือหน้ีสงสัยจะ
างมีนัยสําคัญ ส

รดําเนินงานขอ
ชาตในสัดสวนร
00 ดังน้ัน กําไร

ไรสุทธิสวนที่เ
ศษดังกลาว กําไร

กําไรสุท

ของบริษัทฯ 
สวนไดเสียที่ไม
(บาท) 

ธนชาตประกันชวีิ

นที่ 3 การวิเคราะ

ทยอยมีกําไรสุท
องจากในป 255
2,281 ลานบาท
บาท หากไมรว
งรอยละ 10.44
หารสินทรัพยภ
น่ืองจากในป 25
าตยังเติบโตขึ้นอ

นการต้ังสํารอง
บริษัทยอยปรับ
ะสูญทั้งหมดตอ
สะทอนถึงความ

งบริษัทฯ มาจา
รอยละ 50.96  แ
สุทธิสวนที่เปน

ปนของบริษัทฯ
รสวนที่เปนของ

ทธิ 

มมีอํานาจควบค

วิต และการต้ังสําร

ะหและคําอธิบ

ทธิตามงบการเ
56 ธนาคารธนช
ท และต้ังสํารอง
วมรายการพิเศษ
4  เมื่อเทียบกับป
ภายใตบริษัทฯ 
556 มีการรับรูกํ
อยางตอเน่ืองจา

งเพ่ิมขึ้นจากปญ
บตัวลดลงถึง 3,7
อเงินใหสินเช่ือด
มแข็งแกรงมากข

กธนาคารธนชา
และธนาคารแห
นของบริษัทฯ จึ

ฯ มีจํานวน 5,1
งบริษัทฯ ลดลง

คุม 

รองพิเศษเพิ่มเติม 

ายของฝายจัดก

เงินรวม เทากับ
ชาตซึ่งเปนบริษ
งพิเศษตามแนว
ษดังกลาว บริษั
ป 2556  สาเหต
ปรับตัวลดลงต
าไรพิเศษจากบ
ากปที่ผานมา    

ญหาสินเช่ือเชาซ
740 ลานบาท จ
ดอยคุณภาพ (C
ขึ้นของคุณภาพ

าตและบริษัทลูก
งโนวาสโกเทีย
จึงคํานวณตามส

120 ลานบาท ล
ง 1,344 ลานบาท

2557 

10,
5,
5,

4

 ที่เกิดขึ้นในไตรม

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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บ 10,436 ลาน
ษัทยอย ไดขายห
วทางของ ธปท.
ัทฯและบริษัทย
ตุหลักมาจาก กํ
ามภาวะเศรษฐก
ริษัทรวม แตอย

ซื้อดอยคุณภาพ
ากการบริหารจั

Coverage Ratio)
พสินทรัพย  

กของธนาคารเป
ย (Scotiabank) 
สัดสวนการถือห

ลดลง 4,111 ลา
ท หรือรอยละ 2

สําหรั

255

,436 
,120 
,316 
4.24 

มาส 2 ป 2556 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

นบาท ลดลงจําน
หุนบริษัท ธนช
. เพ่ือรองรับคว
ยอยมีกําไรสุทธิ
าไรจากการขา
กิจที่ไมเอื้ออําน
ยางไรก็ตาม ธุร

พปรับตัวสูงขึ้น
ัดการอยางมีปร
) ปรับตัวสูงขึ้น

ปนหลัก ในขณ
ถือหุนในธนา
หุนของบริษัทฯ

านบาท หรือรอ
20.79  

 (หนวย

รับป 

56 

17,004 
9,231 
7,773 

7.49 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

นวน 6,568  
ชาตประกัน
วามผันผวน
ธิรวมลดลง
ยทรัพยสิน 
นวย รวมถึง
กิจธนาคาร

น แตสินเช่ือ
ระสิทธิภาพ 
น และ NPL 

ะที่บริษัทฯ 
คารธนชาต   
ฯ ในบริษัท

อยละ 44.53       

ย: ลานบาท) 

2556* 

11,652 
6,464 
5,188 

5.25 

 

  

  



 

รายไดด

รายได
ราย
เงิน
เงิน
เงิน
กา

รวมรา

คาใชจ
เงิน
ราย

  เงิน

ตร
คา

รวมคา

รวมรา

รอยละ 3
ดอกเบี้ย
ในตลาด
จากปกอ

ดอกเบี้ยสุทธิ 

รายได

ดอกเบี้ย 
ยการระหวางธ
นลงทุนและธุรก
นลงทุนในตราส
นใหสินเช่ือ 
รใหเชาซื้อและ

ายไดดอกเบี้ย 

ายดอกเบี้ย 
นรับฝาก 
ยการระหวางธ
นนําสงกองทุนเ
ระบบสถาบันก
คุมครองเงินฝา
ราสารหน้ีที่ออก
ธรรมเนียมในก

าใชจายดอกเบี้ย

ายไดดอกเบี้ยสุท

ในป 2557 บ
3.67 เมื่อเทียบกั
ย มีจํานวน 52,9
ดที่ปรับตัวลดล
อน โดยมีสาเหต

สวน

ดอกเบี้ยสุทธิ 

นาคารและตลา
กรรมเพื่อคา 
สารหน้ี 

ะสัญญาเชาการเ

นาคารและตลา
เพ่ือการฟนฟูแล
การเงินและสถา
ก 
กและเงินกูยืม 
การกูยืมเงิน 

ย 

ทธิ 

บริษัทฯและบริษ
กับปกอน สวนต
940 ลานบาท ล
ง ประกอบกับค
ตุหลักมาจากกา

นที่ 3 การวิเคราะ

าดเงิน 

เงิน 

าดเงิน 
ละพัฒนา
าบัน

ษัทยอยมีรายได
ตางอัตราดอกเบี
ลดลง 1,168 ล
คาใชจายดอกเบี
รปรับโครงสรา

ะหและคําอธิบ

สาํ

2557 

1,93
46

4,24
20,40
25,88

52,94

16,16
1,09

3,55
4,65

1

25,47

27,46

ดดอกเบี้ยสุทธิ
บี้ยอยูที่รอยละ 2
ลานบาท หรือรอ
บี้ยมีจํานวน 25,
างเงินทุน และก

ายของฝายจัดก

าหรับป 

2556 

6 1
4 
5 4
8 21
7 26

0 54

5 17
1 1

6 3
3 4
0 

5 27

5 26

จํานวน 27,465
2.55 เพ่ิมขึ้นเล็ก
อยละ 2.16 จาก
,475 ลานบาท
การบริหารตนท

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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เพ่ิม/

,877 
467 

,033 
,279 
,452 

,108 

,826 
,519 

,598 
,662 

10 

,615 

,493 

5 ลานบาท เพ่ิม
กนอยจากปกอน
กปกอน เปนไป
 ลดลง 2,140 ล
ทุนอยางมีประสิ

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

 

(หนวย

เปล่ียนแปลง

/(ลด) ร

59 
(3) 

212 
(871) 
(565) 

(1,168) 

(1,661) 
(428) 

(42) 
(9) 

- 

(2,140) 

972 

มขึ้น 972 ลาน
นที่รอยละ 2.54 
ปตามทิศทางอัต
ลานบาท หรือร
สิทธิภาพ  

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

ย: ลานบาท) 

ง 

รอยละ 

  
3.14 

(0.64) 
5.26 

(4.09) 
(2.14) 

(2.16) 

  
(9.32) 

(28.18) 
  

(1.17) 
(0.19) 

- 

(7.75) 

3.67 

นบาท หรือ       
 โดยรายได
ตราดอกเบี้ย       
รอยละ 7.75 

  

  



สวนตาง

อัตราผล
ตนทุนท

สวนตาง

หมายเหต

 

 

 
 

งอัตราดอกเบี้ย 

สวน

ลตอบแทน (Yie
ทางการเงิน (Co

งอัตราดอกเบ้ีย 

ตุ (1) อัตราผลต

      เงินใหสินเ
(2) ตนทุนทา

      ตราสารหนี

สวน

 (Interest Spre

นตางอัตราดอก

eld) (1) 
ost of Fund) (2) 

 (Interest Spre

ตอบแทน = รายไ

เชื่อแกลูกหนี้เฉลีย่

งการเงิน = คาใ

นีท้ี่ออกและเงินกูยื

นที่ 3 การวิเคราะ

ead) 

กเบี้ย (Interest S

ead) 

ไดดอกเบี้ย/(ราย

ย) 
ชจายดอกเบ้ีย/(

ยืมเฉล่ีย) 

ะหและคําอธิบ

Spread) 

ยการระหวางธน

(เงินรับฝากเฉล่ีย

ายของฝายจัดก

นาคารและตลาด

ย + รายการระห

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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2557 

5.45 
2.90 

2.55 

เงินมีดอกเบ้ียเฉ

วางธนาคารและ

 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

 

สําหรับป 

 
0 

5 

ลี่ย + เงินลงทุน

ะตลาดเงินมีดอก

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย: รอยล

2556 

5.69 
3.15 

2.54 

สุทธิเฉลี่ย +  

กเบี้ยเฉลี่ย +  

ะ) 



รายไดท่ี

รายได

คาใชจ

รายได

กําไรสุ

กําไรสุ

สวนแบ

กําไรจ

รายได

รายได

รายได

รวมรา

รวมรา

หมายเหต

ลานบาท
การซื้อข

จากเงิน
ทรัพยสิ

 
หรือรอย

 

ท่ีมิใชดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียมแ

จายคาธรรมเนีย

คาธรรมเนียมแ

สุทธิจากธุรกรรม

สุทธิจากเงินลงท

บงกําไรจากเงิน

ากทรัพยสินรอ

จากการรับประ

เงินปนผล 

จากการดําเนิน

ายไดจากการดาํ

ายไดท่ีมิใชดอก

ตุ * รวมกําไรจาก

 
รายไดคาธรร

ในป 2557 รา
ท หรือรอยละ 3
ขายหลักทรัพยซึ

รายไดจากกา

รายไดจากกา
นลงทุน สวนแ
สินอื่น รายไดจา

ในป 2557 บ
ยละ 67.99 จาก 

กําไรสุทธิจ
สาเหตุหลัก
ลานบาท ห
รอยละ 16.2

สวน

รายไดท่ีมิใชดอ

และบริการ 

มและบริการ 

และบริการสุทธิ

มเพ่ือคาและปริ

ทุน 

นลงทุนตามวิธีส

อการขายและทร

ะกันภัย/ประกนั

งานอื่น ๆ 

าเนินงานอ่ืน   

เบี้ย  

กการขายหุนธนชา

รมเนียมและบริ

ายไดคาธรรมเนี
3.14 จากปกอน
ซึ่งสอดคลองกับ

รดําเนินงานอ่ืน

ารดําเนินงานอื่
แบงกําไรจากเงิ
ากการรับประกัน

บริษัทฯและบริษั
ปกอน  โดยมีส

ากเงินลงทุน เท
จากธนาคารธ
ากไมรวมรายก
5  

นที่ 3 การวิเคราะ

อกเบี้ย 

ธิ 

รวิรรตเงินตราต

สวนไดเสีย 

รพัยสินอื่น 

นชีวิตสุทธ ิ

าตประกันชีวิต จาํ

การสุทธิ 

นียมและบริการ
 โดยมีสาเหตุห
บภาพรวมตลาด

น 

ืน ไดแก กําไร
งินลงทุนในบ
ภัย / ประกันชีวิต

ษัทยอยมีรายได
สาเหตุหลักมาจา

ทากับ 1,098 ล
นชาต ซึ่งเปนบ
การพิเศษดังกล

ะหและคําอธิบ

ตางประเทศ 

านวน 12,281 ลาน

รสุทธิของบริษั
หลักมาจากรายไ
ดหลักทรัพยที่ป

รสุทธิจากธุรกร
ริษัทรวมตาม
ตสุทธิ รายไดเงิน

ดจากการดําเนิน
าก 

ลานบาท ลดลง
บริษัทยอยไดข
ลาว กําไรสุทธิ

ายของฝายจัดก

สําห

2557 

8,688 

2,768 

5,920 

1,302 

1,098 

264 

179 

1,711 

350 

1,619 

6,523 

12,443 

นบาท 

ษัทฯและบริษัท
ไดคานายหนาจา
ปรับตัวลดลง  

รรมเพ่ือคาและ
วิธีสวนไดเสีย
ปนผล และรายได

นงานอื่นจํานวน

งจากปกอน 12
ขายหุนธนชาต
จากเงินลงทุน 

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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รับป 

2556 

8,791 

2,679 

6,112 

531 

13,592*

800 

815 

2,282 

634 

1,722 

20,376 

26,488 

ยอยมีจํานวน 5
ากการซื้อขายห

ปริวรรตเงินตร
ย กําไรจากทรั
ดอื่น ๆ  

น 6,523 ลานบา

,494 ลานบาท
ประกันชีวิต ใ
 ลดลงจํานวน 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

(

เปล่ีย

เพ่ิม/(ลด) 

 (103

 89

 (192)

 771

*  (12,494

 (536

 (636

 (571

 (284

 (103

 (13,853)

 (14,045)

5,920 ลานบาท
หลักทรัพยลดล

ราตางประเทศ
รัพยสินรอการ

าท ลดลง 13,85

 หรือลดลงรอ
นป 2556 มีกํา
 213 ลานบาท 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย: ลานบา

ยนแปลง 

รอยละ 

) (1.17

9 3.3

) (3.14

1 145.2

) (91.92

) (67.00

) (78.04

) (25.02

) (44.79

) (5.98

) (67.99

) (53.02

 ลดลง 192 
งตามมูลคา

 กําไรสุทธิ 
รขายและ 

53 ลานบาท 

ยละ 91.92 
าไร 12,281      
 หรือลดลง    

ท) 

7) 

32 

4) 

20 

2) 

0) 

4) 

2) 

9) 

8) 

9) 

2) 

  



 

 

 

ลดลงจา
มิใชดอก

คาใชจาย

คาใชจ
คาตอบ
คาใชจ
คาภาษี
คาใชจ

รวมคา

สวนแบงกํา
เน่ืองจากใน 
กําไรจากทรั
เน่ืองจากกา
ตามภาวะตล
รายไดเงินปน
ของกองทุนว

ดวยสาเหตุดัง
ากปกอนที่รอยล
กเบี้ยตอรายไดจ

ยจากการดําเนิน

คาใชจายจากก

จายเก่ียวกับพนัก
บแทนกรรมการ
จายเก่ียวกับอาค
ษีอากร 
จายอื่น 

าใชจายจากการ

 
 
 
 

สวน

ไรจากเงินลงทุ
ปกอนมีการรบั
ัพยสินรอการข
ารขายทรัพยสิน
ลาดที่ไมเอื้ออําน
นผลจํานวน 350
วายุภักษสิ้นปก

งกลาว อัตราสว
ละ 50.33 หากไม
จากการดําเนินงา

นงานอ่ืน ๆ 

การดําเนินงานอื

กงาน 
ร 
าร สถานที่และ

รดําเนินงานอ่ืน 

นที่ 3 การวิเคราะ

นในบริษัทรวม
บรูรายการพิเศษ
ขายและทรัพยสิ
นรอการขายขอ
นวย 
0 ลานบาท ลดล
อน 

วนรายไดที่มิใช
มรวมรายการพิ
านสุทธิ ในป 25

อ่ืน ๆ 

ะอุปกรณ 

 ๆ 

ะหและคําอธิบ

มมีจํานวน 264
ของบริษัทรวม

สินอื่น จํานวน 1
องบริษัทฯ แล

ลงจากปกอน 28

ดอกเบี้ยตอราย
พิเศษกําไรจากก
557 ลดลงจากป

สาํ

2557 

10,960
75

2,958
867

4,970

19,830

ายของฝายจัดก

 ลานบาท ลดล
ม 

79 ลานบาท ลด
ะบริษัทบริหา

84 ลานบาท หรื

ไดจากการดําเนิ
ารขายหุนบริษั
กอนที่รอยละ 3

าหรับป 

2556 

0 10
5 
8 3
7 
0 6

0 20

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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ง 536 ลานบาท

ดลง 636 ลานบ
รสินทรัพยภาย

รือลดลงรอยละ 

นินงานสุทธิ ใน 
ัทธนชาตประกั

35.47  

เพ่ิม/

,600 
67 

,037 
901 

,019 

,624 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ท หรือลดลงรอ

บาท หรือลดลงร
ยใตบริษัทฯ ป

 44.79  จากการ

ป 2557 อยูที่รอ
กันชีวิต อัตราส

(หนว

เปล่ียนแปล

/(ลด) 

360 
8 

(79) 
(34) 

(1,049) 

(794) 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

อยละ 67.00 

รอยละ 78.04 
ปรับตัวลดลง 

รครบกําหนด

อยละ 31.18 
วนรายไดที่

 

วย: ลานบาท) 

ง 

รอยละ 

3.40 
11.94 
(2.60) 
(3.77) 

(17.43) 

(3.85) 



ลานบาท
โดยอัตร
49.69 เพิ
Income 

หน้ีสูญ 

ห

หน้ีสูญ
ขาดทุน
ขาดทุน

รวมหนี

อัตราส
ปร

ใ
ลดลง 4,
เพ่ือรอง
การปรบั
รายการ
17.30 ส
เน่ืองจาก
กอนที่ ร

 

ในป 2557 
ท หรือรอยละ 3
ราสวนตนทุนจา
พ่ิมขึ้นจากปกอน
 Ratio ในป 255

 หน้ีสงสัยจะสญู

หน้ีสูญ หน้ีสงสั

ญและหน้ีสงสัยจ
นจากการปรับโ
นจากการดอยค

น้ีสูญ หน้ีสงสยั

สวนหน้ีสูญ หน้ี
รับโครงสรางห

ในป 2557 บริ
,335 ลานบาท ห
งรับความผันผว
บโครงสรางหน้ีต
พิเศษจากการตั
สวนใหญจากก
กการชะลอตัวข
รอยละ 0.72 

 

สวน

คาใชจายจากก
.85 จากปกอน เ
ากการดําเนินงา
นที่รอยละ 38.6
7 ลดลงจากปกอ

ญและขาดทุนจ

สยัจะสูญและข

จะสูญ 
โครงสรางหน้ี  
คาเงินลงทุนในลู

ยจะสูญและขาด

น้ีสงสัยจะสูญแล
หน้ีตอสินเช่ือรว

ษัทฯและบริษัท
หรือลดลงรอยล
วนจากเศรษฐกิจ
ตอสินเช่ือรวม (
ต้ังสํารอง   คาใช
การเพ่ิมขึ้นของ
ของเศรษฐกิจแล

นที่ 3 การวิเคราะ

การดําเนินงานอื่
เปนผลมาจากก
านตอรายไดจาก
7 หากไมรวมร
อนที่รอยละ 50.

ากการดอยคา 

าดทุนจากการด

ลูกหน้ีที่รับโอน

ดทุนจากการดอ

ละขาดทุนจากก
วม (Credit Cost

ทยอยมีหน้ีสูญ
ละ 37.96 จากป
จ จํานวน 5,380
(Credit Cost) ใน
ชจายหน้ีสูญแล
งสินเช่ือเชาซื้อ
ละสภาวะตลาด

ะหและคําอธิบ

อื่น ๆ ของบริษัท
การบริหารจัดก
กการดําเนินงาน
รายการพิเศษกํ
.24 

ดอยคา 

น (โอนกลับ) 

อยคา 

การ 
t) (รอยละ) 

 หน้ีสงสัยจะสู
ปกอน เน่ืองจาก
0 ลานบาท  สํ
นป 2557 อยูที่ร
ละหน้ีสงสัยจะ
เพ่ือรองรับคว
ดรถมือสองที่ยงั

ายของฝายจัดก

ทฯและบริษัทย
ารคาใชจายและ
นสุทธิ (Cost to
าไรจากการขาย

สําห

2557 

7,090 
12 

(18) 

7,084 

0.89 

สูญและขาดทุน
กในป 2556 มีก
าหรับอัตราสวน
อยละ 0.89 ลดล
สูญปรับตัวเพ่ิม
ามเสียหายที่เกิ
งคงซบเซา สงผ

 บริษัท ทุ
แบบแสด

าร 14-9      

ยอยมีจํานวน 19
ะการพัฒนาระบ
 Income Ratio
ยหุนบริษัทธนช

รับป 

2556 

11,399 
4 

16 

11,419 

1.36 

จากการดอยคา
ารต้ังสํารองพิเศ
นหน้ีสูญ หน้ีสง
ลงจากปกอนที่ ร
มขึ้น 1,045 ลาน
กิดขึ้นจากการข
ผลให Credit Co

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

9,830 ลานบาท
บบงานใหมีปร
o) ในป 2557 อ
ชาตประกันชีวิ

(หนว

เปล่ียน

เพ่ิม/(ลด) 

 (4,309) 
 8 
 (34) 

 (4,335) 

 (0.47) 

า จํานวน 7,084
ศษตามแนวทา
งสัยจะสูญและข
รอยละ 1.36    ห
นบาท  หรือเพ่ิม
ขาดทุนจากการ
ost ในป 2557 เพิ

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

ท ลดลง 794       
ระสิทธิภาพ 
อยูที่รอยละ 
ต Cost to 

 

วย: ลานบาท) 

นแปลง 

รอยละ 

(37.80) 
200.00 

(212.50) 

(37.96) 

(34.56) 

4 ลานบาท 
งของธปท. 
ขาดทุนจาก
หากไมรวม
มขึ้นรอยละ 
รขายรถยึด 
พ่ิมขึ้นจากป

 



ฐานะท

รายการ

เงินลงท

เงินลงท

เงินให

คาเผ่ือห

จา

สินทรั

คาควา

สินทรั

สินทรั

เงินรับ

รายการ

ตราสา

หน้ีสิน

หน้ีสนิ

สวนขอ

สวนได

สวนขอ

หน้ีสนิ

 

ทางการเงิน 

งบแสดงฐา

รระหวางธนาค

ทุนสุทธิ 

ทุนในบริษัทรว

สินเช่ือแกลูกห

หน้ีสงสัยจะสญู

ากการปรับโคร

ัพยไมมีตัวตนที

มนิยม 

ัพยอื่น 

ัพยรวม 

ฝาก 

รระหวางธนาค

ารหน้ีที่ออกและ

นอื่น 

นรวม 

องบริษัทใหญ 

ดเสียที่ไมมีอําน

องเจาของรวม 

นและสวนของเจ

 

สวนท

านะการเงินรวม

คารและตลาดเงิ

วมสุทธิ 

หน้ีและดอกเบ้ีย

ญและคาเผ่ือปรั

งสรางหน้ี 

ที่ไดจากการรวม

คารและตลาดเงิ

ะเงินกูยืม 

นาจควบคุม 

 

จาของรวม 

ที่ 3 การวิเคราะ

ม 

นสุทธิ 

คางรับ 

บมูลคา 

มธุรกิจสุทธ ิ

น 

ะหและคําอธิบา

31 ธันวาค

จํานวนเงิน 

       66,038  

     162,318  

         2,417  

     756,444  

(28,450) 

         1,973  

       16,969  

       47,921  

  1,025,630  

     696,949  

       80,139  

       98,418  

       45,848  

     921,354  

       51,353  

       52,923  

     104,276  

  1,025,630  

ายของฝายจัดกา

ม 2557 

รอยละ 

        6.44  

 15.83 

 0.24 

 73.75 

(2.77) 

 0.19 

 1.65 

 4.67 

 100.00 

      67.95  

 7.81 

 9.60 

 4.47 

 89.83 

 5.01 

 5.16 

 10.17 

 100.00 

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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31 ธันวาคม

จํานวนเงิน 

       70,215  

     147,686  

         2,389  

     792,189  

(30,772) 

         2,445  

       16,726  

       50,036  

  1,050,914  

     715,931  

       81,082  

     109,290  

       49,171  

     955,474  

       47,369  

       48,071  

       95,440  

  1,050,914  

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ม 2556 

รอยละ เ

        6.68  

14.05 

0.23 

75.38 

(2.92) 

0.23 

1.59 

4.76 

100.00 

     68.12  

7.72 

10.40 

4.68 

90.92 

4.51 

4.57 

9.08 

100.00 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

 

 (หนวย: ล

เปล่ียนแปล

พ่ิม/(ลด) ร

(4,177) 

14,632 

28 

(35,745) 

 

2,322 

(472) (

243 

(2,115) 

(25,284) 

(18,982) 

(943) 

(10,872) 

(3,323) 

(34,120) 

3,984 

4,852 

8,836 

(25,284) 

านบาท) 

ลง 

รอยละ 

(5.95) 

9.91 

1.17 

(4.51) 

(7.55) 

(19.30) 

1.45 

(4.23) 

(2.41) 

(2.65) 

(1.16) 

(9.95) 

(6.76) 

(3.57) 

8.41 

10.09 

9.26 

(2.41) 



รอยละ 2

รายการ

กอนจําน

เงินลงทุ

เ

ตราสา
หลักท

•  

•  

•  

ตราสา

•  

•  

•  

ตราสา

•  

เงินลงท

•  

รวมตร
ตราสา

•  

•  

•  

รวมตร

รวมเงิน
คาเผ่ือก
คาเผ่ือก

เงินลง
เงินลง

รวมเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว
2.41 จากสิ้นป 
โดยมีรายละเอีย

ระหวางธนาคา

ณ วันที่ 31 ธั
นวน  4,177 ลาน

ทุนสุทธิ 

เงินลงทุนจําแน

ารหน้ี 
รัพยรัฐบาลและ

      เพ่ือคา 
      เผ่ือขาย 
      ถือจนครบกํ
ารหน้ีภาคเอกชน

      เพ่ือคา 
      เผ่ือขาย 
      ถือจนครบกํ
ารหน้ีตางประเท

      เผ่ือขาย 
ทุนในลูกหน้ีที่

      ถือจนครบกํ
ราสารหน้ี 
ารทุน 

      เพ่ือคา 
      เผ่ือขาย 
      เงินลงทุนทัว่
ราสารทุน 

นลงทุนในหลัก
การปรับมูลคา 
การดอยคา 

ทุนสุทธิ 
ทุนในบริษัทรว

นลงทุนสุทธิ 

สวนท

วาคม 2557 สิน
2556 
ยดของสินทรัพ

ารและตลาดเงิน

ันวาคม 2557 ร
นบาท หรือรอย

นกตามประเภท 

ะรัฐวิสาหกิจ 

กําหนด 
น 

กําหนด 
ทศ 

รับโอน 

กําหนด 

วไป 

กทรัพย 
 

วม 

ที่ 3 การวิเคราะ

ทรัพยรวมของ

พยที่สําคัญ ดังน้ี

น (สินทรัพย) 

รายการระหวาง
ยละ 5.95 จากก

 
3

จําน

ะหและคําอธิบา

กลุมธนชาตมีจํ

น้ 

งธนาคารและต
ารบริหารสภาพ

31 ธันวาคม 25

นวนเงิน ร

8,221 

68,156 

11,157 

5,169 

45,325 

466 

11,766 

1,293 

151,553 

198 

3,537 

3,976 

7,711 

159,264 
3,424 
(370) 

162,318 
2,417 

164,735 

ายของฝายจัดกา

านวน 1,025,63

ลาดเงินสุทธิ มี
พคลอง 

557 

รอยละ จํา

4.99 

41.37 

6.77 

3.14 

27.52 

0.28 

7.14 

0.79 

92.00 

0.12 

2.15 

2.41 

4.68 

96.68 
2.08 

(0.23) 

98.53 
1.47 

100.00 

 บริษัท ทุ
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30 ลานบาท ลด

จํานวน 66,038

31 ธันวาคม 2

านวนเงิน 

5,706 

76,880 

11,435 

5,266 

26,136 

352 

14,691 

1,358 

141,824 

17 

1,119 

4,005 

5,141 

146,965 
1,059 
(338) 

147,686 
2,389 

150,075 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ดลง 25,284  ลาน

8 ลานบาท ลดล

2556 

รอยละ เพิ

3.80 

51.23 

7.62 

3.51 

17.42 

0.23 

9.79 

0.90 

94.50 

0.01 

0.75 

2.67 

3.43 

97.93 
0.71 

(0.23) 

98.41 
1.59 

100.00 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

นบาท หรือ

ลงจากสิ้นป

 (หนวย: ลาน

เปล่ียนแปลง

พ่ิม/(ลด) รอ

 

 

2,515 

(8,724) (1

(278) (

(97) (

19,189 

114 

(2,925) (1

(65) (

9,729 

181 1,0

2,418 2

(29) (

2,570 

12,299 
2,365 2

(32) 

14,632 
28 

14,660 

นบาท) 

ง 

อยละ 

 

 

44.08 

11.35) 

(2.43) 

(1.84) 

73.42 

32.39 

19.91) 

(4.79) 

6.86 

64.71 

16.09 

(0.72) 

49.99 

8.37 
23.32 

9.47 

9.91 
1.17 

9.77 



ณ
ตราสาร
จากสิ้นป

เงินใหสิ

การเก
อุตสา
ธุรกิจอ
การสา
การบริ

เพ่ื
เพ่ื
เพ่ื
อื่น

อื่น ๆ 

รวมเงิ
หัก กํา

ร

รวม 

ณ
ลานบาท
สินเช่ือเ
อาศัยปรั
ปรับตัวล

ณ วันที่ 31 ธัน
รหน้ีและตราสา
ปกอนจํานวน 1

สนเชื่อแกลูกหน้ี

กษตรและเหมือ
หกรรมการผลิต
อสังหาริมทรัพ
าธารณูปโภคแล
รโิภคสวนบุคค
พ่ือเชาซื้อ 
พ่ือที่อยูอาศัย 
พ่ือธุรกิจหลักทรั
น ๆ 
 

งินใหสินเช่ือแก
าไรสวนของเงิน
ะหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธัน
ท หรือรอยละ 4
เชาซื้อลดลงรอ
รับตัวเพ่ิมขึ้น จ
ลดลง โดยสัดส

สวนท

วาคม 2557 บริ
ารทุน จํานวนสุ
14,660 ลานบาท

น้ 

 

 
งแร 
ตและการพาณิช
ยและการกอสร
ละบริการ 
คล 

รพัย 

กลูกหน้ี 
นตนจากการโอ

นวาคม 2557 เ
4.49  สวนให
อยละ 9.28 ใน
จากการเพ่ิมการ
สวนเงินใหสินเชื

ที่ 3 การวิเคราะ

ริษัทฯและบริษั
สุทธิ 162,318 ล
ท หรือรอยละ 9

จํา

ชย 
ราง 

อนขาย 

เงินใหสินเช่ือแ
หญเปนการลดล
ขณะที่สินเช่ือธ
รกระจายตัวไป
ช่ือรายยอยตอสิ

ะหและคําอธิบา

ษัทยอยมีเงินลง
ลานบาท และเงิ
9.77 สวนใหญเ

31 ธันวาคม 25

านวนเงิน ร

12,080 
82,655 
52,101 
67,616 

 
399,341 

85,754 
3,835 

28,156 
24,170 

755,708 

(52) 

755,656 

แกลูกหน้ี มีจํา
ลงของเงินใหสิ
ธุรกิจ สินเช่ือวิ
ปในสินเช่ือดาน
สินเช่ือธุรกิจแล

ายของฝายจัดกา

งทุนสุทธิรวมจํ
งินลงทุนในบริ
เกิดจากการลงท

557 31

รอยละ จําน

1.60 
10.94 

6.89 
8.95 

 
52.85 
11.35 

0.51 
3.72 
3.20 

100.01 

(0.01) 

100.00 

านวน 755,656
สินเช่ือเชาซื้อตา
สาหกิจขนาดก
อื่น ๆ รวมถึงก
ะสินเช่ือวิสาหกิ

 

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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านวน 164,735
ษัทรวม จํานวน
ทุนในตราสารห

1 ธันวาคม 255

นวนเงิน รอย

12,003 1
81,251 10
50,867 6
68,452 8

 
440,177 55

83,665 10
3,317 0

28,445 3
23,065 2

791,242 100

(68) (0.

791,174 100

6 ลานบาท ลด
ามภาวะตลาดร
กลางและขนาด
การบริหารจัดก
กิจขนาดยอมอยู

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

5 ลานบาท ปร
น 2,417 ลานบ
หน้ีภาคเอกชน  

 (ห

56 เป ี

ยละ เพ่ิม/(ล

1.52 
0.27 1
6.43 1
8.65 (

 
5.64 (40,
0.57 2
0.42 
3.59 (
2.92 1

0.01 (35,

.01) 

0.00 (35,

ลงจากสิ้นปก
ถยนตที่ชะลอต

ดยอม และสินเชื
การสินเช่ือดอย
ยูที่รอยละ 68 ต

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

ระกอบดวย 
บาท เพ่ิมขึ้น
 

หนวย : ลานบาท

ล่ียนแปลง 

ลด) รอยละ

77 0.64
,404 1.73
,234 2.43
836) (1.22

 
836) (9.28

2,089 2.50
518 15.62

289) (1.02
,105 4.79

534) (4.49

16 (23.53

518) (4.49

อน 35,518 
ตัวลง โดย
ช่ือเพ่ือที่อยู
คุณภาพให
ตอ 32 

ท) 

ะ 

4 
3 
3 

2) 
 

) 
0 
2 

2) 
9 

9) 

) 

9) 



เงินใหสิ

เ

บ
และเงิน
            

            

ลูกหน้ีจดั
ลูกหน้ีจดั
ลูกหน้ีจดั
ลูกหน้ีจดั
ลูกหน้ีจดั

รวม 
เงินสํารอ
อาจเรี

รวมทั้งสิ้

 หมายเหต

ล

บ
คณะกร

มูลหน้ี
มูลหน้ี
มูลหน้ี

รวม 

ล

ระยะยาว

สนเชื่อจัดชั้น 

เงินใหสินเชื่อจั

บริษัทฯและบริ
สํารองที่เก่ียวข
                        

ดช้ันปกติ 
ดช้ันกลาวถึงเป
ดช้ันตํ่ากวามาต
ดช้ันสงสัย 
ดช้ันสงสัยจะสู

องสวนเกินเผ่ือห
ยกเก็บไมได 

สิน้ 

ตุ   เฉพาะบริษัทฯ

ลูกหน้ีธุรกิจหล

บริษัทยอยที่ปร
รมการกํากับหล

น้ีจัดช้ันปกติ 
น้ีจัดช้ันตํ่ากวาม
น้ีจัดช้ันสงสัย 

ลูกหน้ีตามสัญญ

ยอดลูกหน้ีตาม
วจําแนกตามอายุ

สวนท

ัดชั้นตามเกณฑ
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704 6.46
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อดอยคุณภาพ ณ
น โดยมีสาเหตุ
าวะเศรษฐกิจทีช่
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รายการ
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นของเจาของเท
น้ีสินที่สําคัญ ได
รและตลาดเงิน
4.98 ตามลําดับ
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น ตราสารหน้ีที
บ 

รวม 

คารและตลาดเงิ

ะเงินกูยืม 
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หสินเช่ือแกลูกห
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จํานวน 19,142 ล
ราสารหน้ีที่ออก
นผลจาย 1,930 
อํานาจควบคุมจ

ทยอยมาจาก 2
ที่มาจากหน้ีสิน
ยละ 10.17 ขอ
น 8.84 เทาขอ
วนรอยละ 75.64
กูยืม และหน้ีสิ

นวาคม 2557 

งิน รอยละ 

49 75.64

39 8.70

18 10.68

48 4.98

54 100.00

นวาคม 2557 มีจ
น้ี 

ายของฝายจัดกา

รัพยเพ่ือคาเพ่ิม
56 ลานบาท ทรั
พยอื่นลดลง 1,5
1,094 ลานบาท
การซื้อขายหลัก
ลดลง 580 ลาน

นบาท สวนใหญ
งินปนผล 575 ล
น อุปกรณและสิ

ลานบาท ซึ่งเกิด
กและเงินกูยืม 
 ลานบาท เงินป
ากการลดทุนคนื

 แหลง ไดแก 
นรวม 921,354
องแหลงเงินทุน
งทุนดําเนินกา
4 ของแหลงเงิน
สินอื่น มีสัดสว

31 ธันว

 จํานวนเงิน

4 715,93

0 81,08

8 109,29

8 49,17

0 955,47

จํานวน 921,354

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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มขึ้น 2,599 ลา
รัพยสินรอการข
518 ลานบาท เ
 หน้ีสินจายคืน
กทรัพยเพ่ิมขึ้น
บาท 

ญเกิดจากเงินลง
ลานบาท  เงินส
สินทรัพยไมมีตัว

ดจากเงินสดรับจ
107,969 ลานบ
นผลจายสวนได
นทุนของบริษัท

หน้ีสินและสวน
 ลานบาท และ
นรวมตามลําดับ
าร โดยองคปร
นทุนดานหน้ีสิน
วนรอยละ 8.7

 

วาคม 2556 

น รอยละ 

1 74.93 

2 8.49 

0 11.44 

1 5.14 

4 100.00 

4 ลานบาท ลดล

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

นบาท สินทรัพ
ขายลดลง 8,40
เงินรับฝากลด
นเมื่อทวงถามล
น 53 ลานบาท 

งทุนในหลักทรั
สดรับจากการข
วตน 1,108 ลาน

จากตราสารหนี
บาท เงินสดจ
ดเสียที่ไมมีอําน
ทยอย 71 ลานบา

นของเจาของโ
ะสวนของเจาข
บ โดยมีอัตราส
ระกอบของแห
น สําหรับรายก
0 รอยละ 10.6

 (หนว

เปล่ียน

เพ่ิม/(ลด) 

 (18,982

 (943

 (10,872

 (3,323

 (34,120

ลง 34,120 ลา

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

พยตราสาร
5 ลานบาท 
ลง 18,983      
ดลง 1,563 
หน้ีสินจาก

รัพยเพ่ิมขึ้น 
ขายอุปกรณ       
นบาท 

น้ีที่ออกและ
ายดอกเบี้ย 
นาจควบคุม 
าท 

ดย ณ วันที่ 
อง จํานวน 
สวนหน้ีสิน 
หลงเงินทุน 
การระหวาง
68 และ 

วย: ลานบาท) 

นแปลง 

 รอยละ 

2) (2.65) 

) (1.16) 

2) (9.95) 

) (6.76) 

0) (3.57) 

นบาท หรือ     

   

    

       



ทั้งน้ีเปน

จายคนื
ออมท
บัตรเงิ
จายคนื

ไม
6 เ
1 ป

รวมเงิน

รวมเงิน

รอยละ 3

สิ้นปกอ
ธนาคาร
ตราสาร
และสาม

• เงินรับฝา
นการปรับโครง

เงิ

นเมื่อทวงถาม 
รัพย 
นฝาก 
นเมื่อสิ้นระยะเว
มถึง 6 เดือน 
ดือนไมถึง 1 ป 
ปขึ้นไป 

นฝากประเภทจ

นรับฝาก 

• สัดสวนเ ิ
35.76 เพ่ิมขึ้นจ

• ตราสารห
อน  สวนใหญ
รธนชาตซึ่งเปน
รดอยสิทธิเพ่ือนั
มารถนับเปนเงิน

 

สวนท

าก มีจํานวน 69
งสรางเงินฝากแ

นรับฝาก 

วลา 

 

จายคืนเมื่อสิ้นร

งินรับฝากประ
ากสิ้นปกอนที่ร

หน้ีที่ออกและเงิ
ญ เ กิดจากในร
นบริษัทยอยมีก
นับเปนเงินกอง
นกองทุนช้ันที่ 

ที่ 3 การวิเคราะ

96,949 ลานบาท
ละการบริหารต

ะยะเวลา 

เภทกระแสราย
รอยละ 34.63  

งินกูยืม มีจํานวน
ะหวางป  255
ารไถถอนหุนกู
ทุนประเภทที่ 2
2 ของธนาคารธ

ะหและคําอธิบา

ท ลดลงจากสิ้น
ตนทุนทางการเ ิ

31 ธันวาค

จํานวนเงิน 

8,667 
240,554 
228,654 

64,122 
22,583 

132,369 

219,074 

696,949 

ยวันและเงินรับ

น 98,418 ลานบ
57 บริษัทฯ  ไ
กูดอยสิทธิกอน
2 ชุดใหมตามเก
ธนชาตไดทั้งจาํ

ายของฝายจัดกา

นปกอนจํานวน 
งินใหสอดคลอ

คม 2557 

รอยละ 

 1.24 
 34.52 
 32.81 

 9.20 
 3.24 
 18.99 

 31.43 

 100.00 

ฝากประเภทออ

บาท ลดลง 10,8
ถถอนหุนกูไ
นวันครบกําหน
กณฑ Basel II
านวน  
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 18,982 ลานบา
องกับการชะลอ

31 ธันวาคม

จํานวนเงิน 

8,759 
239,189 

3,241 

99,454 
167,756 
197,532 

464,742 

715,931 

อมทรัพย (CAS

872 ลานบาท ห
มดอยสิทธิ  จํ
ด จํานวน 17,0

II จํานวน 13,0

 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

าท หรือลดลงร
ตัวลงของเงินสิ

ม 2556 

รอยละ เพ

1.22     
33.41    

0.45    

13.89     
23.44     
27.59     

64.92     

100.00     

SA) ตอเงินรับ

หรือลดลงรอยล
านวน  9 ,000

000 ลานบาท แ
000 ลานบาท เพ

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

อยละ 2.65 
สินเช่ือ 

 (หนวย: 

เปล่ียนแปล

พ่ิม/(ลด) 

          (92) 
       1,365  
   225,413  

 
   (35,332) 
 (145,173) 
   (65,163) 

 (245,668) 

   (18,982) 

ฝากเทากับ

ะ 9.95 จาก
 ลานบาท 
และไดออก
พ่ือทดแทน

 ลานบาท) 

ลง 

รอยละ 

(1.05) 
0.57 

6,955.04 
  

(35.53) 
(86.54) 
(32.99) 

(52.86) 

(2.65) 



รอยละ 

สวนของ

สว
จากสิ้นป

สวนให
ในขณะ
กาลสําห

มีสาเหตุ

ธนาคา
งบก
งบก
บริษั
บริษั
บริษั
บริษั
บริษั

บริษัท
บริษัท

 

 

 

 

 

 

• รายการร
1.16 จากการบริ

งเจาของ 

วนของเจาของร
ป 2556 โดยแบ

• สวนของ
ญมาจากการเพิ
ที่มีการจายเงิน
หรับงวด 6 เดือน

• สวนไดเ
ตุหลักมาจากผล

สัดสวนการถือ

ารธนชาต จํากัด
การเงินรวม 
การเงินเฉพาะกจิ
ษัทหลักทรัพย ธ
ษัทหลักทรัพยจั
ษัท ธนชาตประ
ษัทบริหารสนิท
ษัท ราชธานี ลิส
บริหารสนิทรัพ
บริหารสนิทรัพ

สวนท

ระหวางธนาคา
รหิารสภาพคลอ

วม ณ วันที่ 31 
บงเปน 

งผูถือหุนของ
พ่ิมขึ้นของกําไร
นปนผลจากผลก
นแรกป 2557 จาํ

เสียที่ไมมีอําน
ลการดําเนินงาน

อหุนและผลการ

บริษัทยอย 

ด (มหาชน) 

จการ 
ธนชาต จํากัด (ม
ัดการกองทุน ธ
ะกันภัย จํากัด (ม
รัพย ที เอส จําก
สซิ่ง จํากัด (มหา
พย เอ็น เอฟ เอส
พย แมกซ จํากัด

ที่ 3 การวิเคราะ

รและตลาดเงิน
อง 

 ธันวาคม 2557

บริษัทใหญ จํ
รจากการดําเนิน
การดําเนินงานค
านวน 724 ลาน

าจควบคุม จํา
นของบริษัทยอย

รดําเนินงานของ

มหาชน) 
ธนชาต จํากัด 
มหาชน) 
กัด 
าชน) 
ส จํากัด 
ด 

ะหและคําอธิบา

น  มีจํานวน 80

7 มีจํานวน 104

านวน 51,353 
นงานของบริษั
ครึ่งปหลังของป
บาท 

านวน 52,923 ล
ย 

งบริษัทยอยที่มี

ายของฝายจัดกา

,139 ลานบาท 

,276 ลานบาท เ

 ลานบาท เพ่ิม
ัทฯและบริษัทย
ป 2556 จํานวน

ลานบาท เพ่ิม

นัยสําคัญจากงบ

สัดสวนการถื

ทางตรง/ทาง

(รอยละ)

 
 

50.96 
50.96 
38.22 
50.96 
50.96 
33.22 

100.00 
83.44 
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 ลดลงจากส้ินป

เพ่ิมขึ้น 8,836 ล

มขึ้น 3,984 ลาน
ยอยในป 2557 
น 1,206 ลานบา

ขึ้น 4,852 ลาน

บการเงินของแต

อหุน 

ออม 

 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ปกอน 943 ลาน

ลานบาท หรือร

นบาท หรือรอ
 จํานวน 5,120 
าท และเงินปน

นบาท หรือรอ

ตละบริษัท มีดั
(

กําไรสุท

2557 

 
9,922 
7,918 

561 
290 

1,047 
320 
704 

58 
130 

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

นบาท หรือ     

รอยละ 9.26

อยละ 8.41  
 ลานบาท 
ผลระหวาง

ยละ 10.09  

ังน้ี 
(หนวย: ลานบา

ธิสําหรับป 

2556 

 
 15,38
 14,11
 80
 28
 95
 40
 75
 29
 10

ท) 

  
85 
13 
01 
85 
53 
04 
54 
96 
03 



ฐานะก

ธนาคาร

ภาพรวม

(บทวิเคร

รายไดดอ
คาใชจาย
รายไดดอ
รายไดคา
รายไดจา
คาใชจาย
กําไร(ขาด
หนี้สูญ ห
กําไร(ขาด
ภาษีเงินไ
กําไรสําห
กําไรสําห
กําไรสุทธิ
สวนท่ี
สวนท่ี

กําไรตอห
จํานวนหุ

หมายเหต
 
 

 
ใหกับบ
12,216 ล
เปนราย
2556 เพื

ธนาคาร
เปล่ียนแ

ผลตอบแ
จากรอย

การเงินและ

รธนชาต จํากัด 

มของผลการดาํ

าะหเปรียบเทียบผ

อกเบี้ย 
ดอกเบ้ีย 
อกเบ้ียสุทธิ 
ธรรมเนียมและบ
กการดําเนินงานอื
จากการดําเนินงาน
ดทุน)กอนหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญแล
ดทุน)กอนภาษีเงนิ
ได 
หรับปจากการดําเนิ
หรับปจากการดําเนิ
ธ ิ
ทีเปนของผูถอืหุนข
ทีเปนของสวนไดเสี
หุน (บาท) 
นสามัญถัวเฉล่ียถ

ตุ (1) รายได
(2) ไมรวม
(3) ไมรวม

เน่ืองจากในไ
บริษัท พรูเด็นเชี
ลานบาท และได
ยการพิเศษที่มีส
พ่ือเปรียบเทียบกั

ธนาคารธนช
รธนชาตมีจําน
แปลงในปจจัยสํ

• สวนตางอ
แทน (Yield on
ยละ 2.25 เปนรอ

สวนท

ผลการดําเนิ

 (มหาชน) 

าเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุ

ริการสุทธิ 
อื่นๆ(1) 
นอื่นๆ(2) 
และหนี้สงสัยจะสู
ละขาดทุนจากการ
นได 

นนิงานตอเนื่อง 
นนิงานที่ยกเลิก 

ของธนาคาร 
สยีท่ีไมมีอํานาจค

ถวงน้ําหนัก (ลานห

ดจากการดําเนินงา
มคาใชจายในการ
มรายการพิเศษ 

ไตรมาส 2 ป 25
ชียล ประกันชีวิ
ดดําเนินการต้ังส
สาระสําคัญในไ
กับผลการดําเนิน

ชาตและบริษัทย
วน 9,922 ล

สําคัญในการขับ

อัตราดอกเบี้ย (
n Earning Asset
อยละ 2.00 ในร

ที่ 3 การวิเคราะ

นนิงานของบ

ตามงบการเงินรว

ทุนเบ็ดเสร็จ 

สญูและขาดทุนจา
ดอยคา 

วบคุมของบริษัทย

หุน) 

านหักคาใชจายใน
รับประกันภัย/ปร

556 ธนาคารธน
วิต (ประเทศไท
สํารองเพิ่มเติมเ
ไตรมาส 2 ป 25
นงานป 2557 ให

อยมีกําไรสุทธิส
ลานบาท ลดลง
เคลื่อนธุรกิจดัง

(Interest Sprea
t) เทากับรอยละ
ะหวางไตรมาส

ะหและคําอธิบา

บริษัทยอย 

ม ป 2557 เปรียบ

ากการดอยคา 

ยอย 

นการรับประกันภยั
ะกันชีวิต 

นชาตไดดําเนิน
ทย) จํากัด (มหา
เปนจํานวน 5,38
556 ดังน้ัน จึงข
หไดเห็นผลการ

สําหรับป 2557
ง 179 ลานบาท
งน้ี 

ad) เพ่ิมขึ้นมาอ
ะ 5.57 ลดลงจาก
ส 1 ของป 2557

ายของฝายจัดกา

เทียบกับป 2556) 

ป 25

5
2
2

1
1

1

1

1

5,5

ย/ประกันชีวิต 

นการขายหุนบริ
าชน) ซึ่งสามาร
80 ลานบาท ซึ่ง
ขอนํารายการพิเ
ดําเนินงานที่แท

 จํานวน 10,19
ท หรือรอยละ 

อยูท่ีรอยละ 2.6
กรอยละ 5.79 เป
 ขณะที่ตนทุนท

 บริษัท ทุ
แบบแสด
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557 ป 2556

2,445 
4,884 
7,561 
5,927 
5,823 
9,515 

53
27
26

6
18
21

9,796 30
7,122 11
2,674 19
2,479 
0,195 

0 

4
15

0,195 
9,922 

273 

15
15

1.80 
13.66 5,51

ริษัท ธนชาตปร
รถรับรูกําไรจาก
งการขายหุนและ
เศษดังกลาวออ
ทจริงของธนาคา

5 ลานบาท โดย
1.78 เมื่อเทียบ

8 จากปที่ผานม
ปนผลจากการป
ทางการเงิน (Co

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

56(3) 
เปลี่ยน

เพิ่ม/(ล

3,887 
7,234 
6,653 
6,903 
8,569 
1,259 

(1,4
(2,4

(1
(4
(8

0,865 1,
1,587 1,
9,278 
4,031 
5,247 

354 (3
5,601 
5,385 

216 

(1
(1

2.79 
13.66 

ระกันชีวิต จํากัด
กเงินลงทุนไดเ
ะการต้ังสํารอง
อกจากผลการดํ
ารธนชาตและบ

ยกําไรสุทธิสวน
บกับปที่ผานมา

มาที่รอยละ 2.62
ปรับอัตราดอกเบ
ost of Fund) เท

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

(หนวย: ลานบ

นแปลงจากป 2556

ด) รอยละ

434) 
406) 
972 

188) 
439) 
893) 

(2.6
(8.8
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นบาท ดอกเบี้ยเ ิ
นวนเทากับ 1,35

ินกองทุนสภาพ
และตลาดหลัก

ากัด (“บลจ.ธน
จากสิ้นป 2556 
น้ี สําหรับสัดส
 9.69 และกองท
อันดับ 8 คิดเปน
องทุนสวนบุคค
ลาดเปนอันดับ 

สุทธิ จํานวน 29
ละบริการเพ่ิมขึน้

 บริษัท ทุ
แบบแสด

าร 14-25      

ณฑที่ ธปท. กํ
ะเอียดอัตราสวน

31 ธ

ลานบาท 
70,

110,
II 

 จํากัด (มหาชน
าดในปน้ีเปนสั
ลคาการซื้อขาย
.37 

น 240 ลานบาท
ไดหลักประกอบ
งินใหกูยืมเพ่ือซ
54 ลานบาท ลด

พคลองสุทธิ (N
ทรัพยไดกําหน

ชาต”) มีสินทรั
 จํานวน 29,725
สวนสินทรัพยภ
ทุนสํารองเล้ียงชี
นรอยละ 3.58 เ
คลมีสวนแบงก
13 คิดเปนรอยล

90 ลานบาท เพ่ิม
น 33 ลานบาท 

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

าหนดใหธนาค
นเงินกองทุนต

 ธันวาคม 2556 

 รอ
,818 
,683 

น) (“บล.ธนชา
สัดสวนรอยละ 
ยหลักทรัพยแบ

ท หรือลดลงรอ
บดวย รายไดค
ซื้อหลักทรัพยเ
ดลงจากปกอน 

NCR) เทากับรอ
นดไว คือไมตํ่า

รัพยภายใตการบ
5 ลานบาท คิดเ
ภายใตการบริห
ชีพ รอยละ 7.1
เพ่ิมขึ้นจากสิ้น
ารตลาดเปนอัน
ละ 1.40 

มขึ้นจากปกอน
 หรือรอยละ 4.1

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

คารพาณิชย
อสินทรัพย

 

อยละ 
9.47 

14.80 

ต”) เทากับ 
4.51 มูลคา
งเปนลูกคา

อยละ 29.95 
คานายหนา 
เทากับ 187 
 สอดคลอง

อยละ 64.79 
กวารอยละ 

บริหารรวม 
เปนรอยละ 
ารแบงเปน 
8 โดยสิ้นป 
ป 2556 มา
นดับ 10 คิด

น จํานวน 5 
15 



บริษัท 

 
ลานบาท
จากการ
ตอบสน
และในป
รอยละ 
ในการดํ

บริษัท 

จํานวน 
การดําเนิ
ผลกําไร

บริษัท 

 
การเงิน
จํานวน 
ของสิน
ลานบาท

 
โดยราย
ราชธานี
ลานบาท
ลิสซิ่งมี
จากการ

บริษัทบ

 
นโยบา
จํานวน 
คุณภาพ
มีกําไรส
จํานวน 

 ธนชาตประกั

บริษัท ธนชา
ท เพ่ิมขึ้นจากป
รรับประกันภัยจ
นองความตองก
ป 2557 ธนชาต
11.29 ในขณะที
ดําเนินงาน จําน

 ประกันชีวิตน

บริษัท ประกั
 240 ลานบาท เ
นินงานไดแก ก
รใหแกประกันชี

 ราชธานี ลิสซิ

ณ วันที่ 31 ธั
ที่แข็งแกรงทา
 571 ลานบาท
ทรัพยรวม ใน
ท ตามลําดับ 

กําไรสุทธิสํา
ยไดรวมสําหรับ
นีลิสซิ่งพยายาม
ท หรือรอยละ 
คาใชจายหน้ีสูญ
ต้ังสํารองเพิ่มเติ

บริหารสินทรั

ในป 2557 บ
ยและแผนธุรกิ
 7,649 ลานบาท
พและทรัพยสิน
สุทธิจํานวน 32
 118 ลานบาท ร

สวนท

กันภัย จํากัด (

าตประกันภัย จํ
ปกอน จํานวน 9
จํานวน 5,641 
การของลูกคาก
ประกันภัยมีรา
ที่มีคาสินไหมท
วน 654 ลานบา

นครหลวงไท

กันชีวิตนครหลว
เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรี
การกลับมาเริ่มด
ชีวิตนครหลวงไ

ซ่ิง จํากัด (มห

ธันวาคม 2557 
ามกลางเศรษฐ
 หรือรอยละ 2
ขณะท่ีหน้ีสินร

าหรับป 2557 
บป 2557 มีจํ
มรักษาฐานสิน
16.86 จากการ
ญ และหน้ีสงสั
ติมเพ่ือรองรับผ

รัพย ที เอส จํา

บริษัทบริหารสิ
กิจของกลุมธนช
ท ลดลงจากสิ้น
นรอการขายอย

0 ลานบาท โด
รายไดจากการ

ที่ 3 การวิเคราะ

(มหาชน) 

จํากัด(มหาชน)
94 ลานบาท หรื
ลานบาท เพ่ิม
ลุมเปาหมาย เช
ยไดจากการลง
ทดแทน จํานวน
าท เพ่ิมขึ้น 41 ล

ย จํากัด (มหา

วงไทย จํากัด (ม
ยบเทียบกับป 2
ดําเนินการดานก
ไทย รวมถึงการ

หาชน) 

บริษัท ราชธ
กิจที่ชะลอตัว 
.09 โดยราชธาน
รวม และสวนข

มีจํานวน 704
านวน 2,754 
นเช่ือเชาซื้อ ใน
จัดหาเงินกูเพ่ิม
สัยจะสูญจํานวน
ผลกระทบของภ

ากัด 

สินทรัพย ที เอ
ชาตอยางตอเน่ื
ปกอนจํานวน 
างมีประสิทธิภ
ยมีรายไดจากก
ขายสินทรัพยร

ะหและคําอธิบา

) (“ธนชาตประ
รือรอยละ 9.86
มขึ้น 61 ลานบ
ชน ประกันภัยร
งทุนจํานวน 414
น 2,775 ลานบา
ลานบาท หรือร

าชน)   

มหาชน) (“ประ
2556 จํานวน 27
การตลาดเพ่ือก
รดําเนินงานดาน

ธานี ลิสซิ่ง จํากั
 โดยมีสินทรัพ
นีลิสซิ่งมีสินเช่ื
ของผูถือหุนขอ

4 ลานบาท ลดล
ลานบาท เพ่ิม
ขณะที่คาใชจา
มเติมเพ่ือรองรับ
น 432 ลานบาท
ภาวะเศรษฐกิจโ

ส จํากัด (“บบ
น่ือง สงผลให ณ
 1,409 ลานบาท
ภาพของบบส.
การชําระหน้ีขอ
รอการขายและร

ายของฝายจัดกา

ะกันภัย”) มีผลก
 โดยปจจัยสําคั
บาท หรือรอยล
รถยนต 2 บวก
4 ลานบาท เพ่ิม
าท เพ่ิมขึ้น 19 
รอยละ 6.68 ตาม

ะกันชีวิตนครหล
78 ลานบาท หรื
การขายผลิตภัณ
นการลงทุนอยา

กัด (มหาชน) (“
พยรวมจํานวน 
ช่ือเชาซื้อจํานวน
องราชธานีลิสซ

ลงจากปกอน จ
ขึ้น 357 ลาน
ายทางการเงินมี
บการปลอยของ
 เพ่ิมขึ้น 163 ล
โดยรวมท่ีชะลอ

ส.ทีเอส”) ได
ณ วันที่ 31 ธัน
ท หรือรอยละ 
ทีเอส สําหรับ
งลูกหน้ีสินเช่ือ
รายไดอื่น ๆ จํา

 บริษัท ทุ
แบบแสด

าร 14-26      

กําไรสุทธิสําห
คัญที่มีผลตอกา
ะ 1.11 จากการ
 และการประกั
มขึ้นจากปกอน 
ลานบาท หรือร
มลําดับ 

ลวงไทย”) มีผล
รือรอยละ 278 โ
ฑใหม ซึ่งเนน
างมีประสิทธิภา

“ราชธานีลิสซิ่ง
 27,864 ลานบา
น 27,026 ลาน
ซิ่งมีจํานวน 23

จํานวน 50 ล
นบาท หรือรอย
มีจํานวน 1,072
งสินเช่ือระหวา
านบาท หรือรอ
อตัวลง 

ดําเนินการปรับ
วาคม 2557 บบ
15.56 จากการบ
ผลประกอบกา
อจํานวน 558 ล
านวน 144 ลาน

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

หรับป 2557 จําน
รดําเนินงานได
รเนนผลิตภัณฑ
กันภัยอุบัติเหตุส
 จํานวน 42 ลาน
รอยละ 0.65 แล

ลกําไรสุทธิสําห
โดยปจจัยสําคัญ
ผลิตภัณฑที่สา
าพ  

ง”) ยังคงมีโคร
าท เพ่ิมขึ้นจาก
นบาทคิดเปนรอ
3,985 ลานบาท

ลานบาท หรือร
ยละ 14.88 ม
2 ลานบาท เพ
างป 2557 ทั้ง
อยละ 60.66 สว

ับปรุงโครงสร
บส.ทีเอสมีสิน
บริหารจัดการสิ
ารในป 2557 บ
านบาท คาใชจ

นบาท คาใชจาย

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

นวน 1,047 
ดแก รายได
ฑที่สามารถ
สวนบุคคล 
นบาท หรือ
ละคาใชจาย

หรับป 2557 
ญที่มีผลตอ
มารถสราง

งสรางทาง
กสิ้นปกอน
อยละ 96.99 
และ 3,879 

อยละ 6.65  
าจากการท่ี 
พ่ิมขึ้น 155  
น้ี ราชธานี
วนหน่ึงเกิด

รางหน้ีตาม
นทรัพยรวม
สินเช่ือดอย
บบส.ทีเอส 
จายดอกเบี้ย
ดําเนินงาน



จํานวน 
โครงสร

บริษัทบ

ณ
จํานวน 

บ
หรือรอ
จํานวน 
จํานวน 
ประมาณ
จากการ
ดําเนินง

บริษัทบ

ณ
ลานบาท

บ
รอยละ 
เพ่ิมขึ้นจ
เพ่ิมขึ้นจ
ใกลเคียง

ท
(หุนสาม
10 บาท)
 

 164 ลานบาท 
รางหน้ีไดรวมทั้

บริหารสินทรั

ณ วันที่ 31 ธัน
 1,809.81 ลานบ

บบส. เอ็นเอฟเ
ยละ 80.43    ส
 107.56 ลานบ
 4.92 ลานบาท
ณการสวนแบง
รปรับปรุงโครง
านป 2557 จําน

บริหารสินทรั

ณ วันที่ 31 ธัน
ท ลดลงจากสิ้น

บบส.แมกซ มีก
25.99 สวนให
จํานวน 29.80 ล
จํานวน 9 ลานบ
งกับปกอน 

ทั้งน้ีในป 2557
มัญ 57.2 ลานหุ
)  

สวนท

สํารองดอยคาท
ทั้งสิ้น 175 ราย 

รัพย เอ็น เอฟ

นวาคม  2557 บ
บาท ลดลงจากสิ

เอส กําไรสุทธิ 
สวนใหญเกิดจา
บาท    หรือรอย
ท ลดลงจํานวน
ขาดทุนตามสัญ
สรางหน้ี จํานว
นวน 39.52 ลาน

รัพย แมกซ จํา

วาคม  2557 บ ิ
ป 2556 จํานวน

กําไรสุทธิสําหร
หญเกิดจากในป
ลานบาท หรือร
บาท หรือรอยล

7 บบส.แมกซไ
หุน มูลคาที่ตราไ

ที่ 3 การวิเคราะ

ทรัพยสินรอการ
รายไดจากการป

 เอส จํากัด 

บริษัทบริหารสิ
สิ้นป 2556 จําน

 สําหรับป 2557
าก กําไรจากกา
ยละ 78.10 จาก
น 133.64 ลาน
ญญาโอนสินทรั
วน 82.43 ลานบ
นบาท ลดลง 7.0

ากัด  

ริษัทบริหารสิน
น 207.24 ลานบ

รับป 2557 จําน
 2557 บบส.แม
รอยละ 56.18  
ละ 9.73  ในขณ

ไดมีมติลดทุนจ
ไวหุนละ 10 บา

ะหและคําอธิบา

รขายจํานวน 2
ปรับปรุงโครงส

สินทรัพย เอ็น เ
นวน 315.94 ลาน

7 มีจํานวน 57.
ารขายทรัพยสิน
กภาวะตลาดที่ไ
บาท หรือรอย
รัพยดอยคุณภาพ
บาท เพ่ิมขึ้นจํา
04 ลานบาท หรื

นทรัพย แมกซ 
บาท หรือรอยละ

นวน 130.07  ลา
มกซมีรายไดจา
และกําไรจากก
ะที่มีคาใชจายจ

ดทะเบียน  โด
าท) เปน 143 ลา

ายของฝายจัดกา

2 ลานบาท อยา
สรางหน้ีจํานวน

อฟ เอส จํากัด 
นบาท หรือรอย

85 ลานบาท ลด
นรอการขายขอ
ไมเอื้ออํานวย 
ละ 96.45 สวน
พใหแกบรรษัท
นวน 32.83 ลา
รอืรอยละ 15.13

 จํากัด (“บบส.แ
ะ 21.90 

านบาท เพ่ิมขึ้น
ากการปรับปรุง
การขายทรัพยสิ
จากการดําเนินง

ยการลดจํานวน
านบาท (หุนสา

 บริษัท ทุ
แบบแสด

าร 14-27      

างไรก็ตาม บบ
น 505 ลานบาท 

 (“บบส. เอ็นเอ
ยละ 14.86 

ดลงจากป2556
องป2557 จํานว
 รวมทั้งรายได
นใหญเกิดจาก
ทบริหารสินทรัพ
นบาท หรือรอ

3 

แมกซ”)  มีสินท

จากป2556 จําน
โครงสรางหน้ีจ
สินรอการขายจํ
งานในป 2557 

นหุนสามัญที่ออ
ามัญ 14.30 ลาน

ทุนธนชาต จํากัด
ดงรายการขอมูลป

ส.ทีเอสสามาร
 

อฟเอส”) มีสิน

6 จํานวน 237.7
วน 30.16 ลาน
จากการดําเนิน
ในปกอนมีกา
ัพยไทย (บสท.
ยละ 66.19  แล

ทรัพยรวมจําน

นวน 26.83 ลาน
้จํานวน  82.84 
านวน 101.57 
  จํานวน 17.29

อกจากเดิม  572
นหุน มูลคาที่ตร

ด (มหาชน) 
ประจําป 2557 

รถปรับปรุง

นทรัพยรวม

74 ลานบาท 
บาท ลดลง
นงานอื่น ๆ 
รโอนกลับ
)   มีรายได
ละคาใชจาย

วน 739.10 

นบาท หรือ
  ลานบาท 
ลานบาท 

 ลานบาท 

2 ลานบาท    
ราไวหุนละ 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Than

ร
ผูมีอํา

ร

บริษัท ทุน
nachart Cap

ายละเอียดเกี่ย
นาจควบคุมข

รวมถึงของธน

 
 

เอกสารแน

นธนชาต จํา
pital Public

 
เอกสารแนบ

ยวกับกรรมก
ของทุนธนชา

นาคารธนชาต
 

นบ 1 หนา 1 

ากัด (มหาชน
c Company

บ 1 
การ ผูบริหารบ
ต และเลขานุ

ต จํากัด (มหา

น) 
y Limited 

บริษัท 
การบริษัท 

าชน) 

บริษัท ทุน
แบบแสด

นธนชาต จํากัด
งรายการขอมูลปร

ด (มหาชน) 
ระจําป 2557  



คณะกรรม

คณะกรรม
 

นายบันเทิง  

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 

การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
2544 - ปจจุบัน
 
2532 - ปจจุบนั

ตําแหนงในกิจ
2549 - ปจจุบนั
2546 - ปจจุบนั
 
 
 
2545 - ปจจุบนั
2530 - ปจจุบนั

ประสบการณท
2555 - 2557 
2553 - 2554 
2549 - 2555 
2549 - 2553 
2548 - 2556 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 
 
 
 
 

การและผูบ ิ

การบริษัทฯ

 ตันติวิท 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
น 

น 

การอื่น 
น 
น 

น 
น 

ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ริหารระดับ

ฯ (วันที่ดํารงตําแ

ในวันที่ 1 เมษา

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

สูงของบริษั

แหนงกรรมการบริษั

ายน 2525) 

ประธานกรรมก

1 เมษายน 2525 

70 ป 

- Master of Scien
- Bachelor of  Sc

สมาคมสงเสริมส
- ประกาศนียบัต
 
- ที่ปรึกษา บริษัท
- ที่ปรึกษา บริษัท
- ประธานกรรมก
- ประธานกรรมก
 
- กรรมการ บริษั
- ประธานกรรมก
- ประธานกรรมก
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
- ประธานกรรมก
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
 
- ประธานกรรมก
- ประธานกรรมก
- รองประธานกร
- กรรมการ สถาบ
- ประธานกรรมก

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

ษัทฯ 

ษัทฯ นับต้ังแตบรษิั

การ (กรรมการ

nce (Finance) in 
cience in Electric

สถาบันกรรมการบ
ร Director Accre

ท ดุสิตธานี จํากัด
ท ปทุมไรซมิล แอ
การบริหาร บริษัท
การ บริษัท เอ็ม บี

ษัท สยามพิวรรธน
การ บริษัท เอ็ม บี
การ บริษัท แปลน
ษัท สยามพิวรรธน
ษัท บี.วี. โฮลด้ิง จํา
การ ธนาคารธนช
ษัท ดีบุก จํากัด 
ษัท ไทยฟารมมิ่ง จํ

การ บริษัท ธนชา
การ ธนาคารนคร
รรมการ บริษัท ธน
บันอาศรมศิลป 
การ บริษัท ธนชา

บ 1 หนา 1 

ษัทฯ เขาเปนบริษัทจ

รท่ีไมเปนผูบริห

Management, Ma
cal Engineering, M

บริษัทไทย 
ditation Program 

 (มหาชน) 
อนด แกรนารี จํากั
ท เอ็ม บี เค จํากัด 
บ ีเค จํากัด (มหาชน

 โฮลด้ิง จํากัด 
บ ีเค รีสอรท จํากัด
น เอสเตท จํากัด 
 จํากัด 
ากัด 
ชาต จํากัด (มหาชน

จํากัด 

ตประกันภัย จํากัด
หลวงไทย จํากัด (
นชาตประกันภัย จ

ตประกันชีวิต จําก

บ ิ
แ

จดทะเบียนในตลาด

หาร) 

assachusetts Instit
Massachusetts Ins

 (DAP) รุน 25/25

กัด (มหาชน) 
(มหาชน) 
น) (2549 - ปจจุบนั

 (มหาชน) 

น) 

ด (มหาชน)  
(มหาชน) 
จํากัด (มหาชน) 

กัด (มหาชน) 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

ดหลักทรัพยแหงปร

tute of Technolog
stitute of Technol

547  

ัน) 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

ระเทศไทย 

gy, USA  
logy, USA 

ชน) 
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นายศุภเดช  

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 
 

การอบรมหลกั

 

ตําแหนงในบริ
2554 - ปจจุบัน

2550 - ปจจุบนั
2532 - ปจจุบนั

ตําแหนงในกิจ
2557 - ปจจุบนั
2554 - ปจจุบนั
2550 - ปจจุบนั
2549 - ปจจุบนั
2548 - ปจจุบนั

2546 - ปจจุบนั

ประสบการณท
2555 - 2557 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2548 - 2553 
2546 - 2556 

2543 - 2554 
2535 - 2553 

 

 พูนพิพัฒน 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
น 

น 
น 

การอื่น 
น 
น 
น 
น 
น 

น 

ทํางานในระยะ 5 ป

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

 

รองประธานกร
และกรรมการผู

1 เมษายน 2525 

64 ป 

- Master of  Scie
- พาณิชยศาสตร

สมาคมสงเสริมส
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
สถาบันวิทยาการ
- ประกาศนียบัต

 
- ประธานกรรมก
- ประธานกรรมก
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
- กรรมการสรรห
- รองประธานกร
- รองประธานกร

 
- ประธานกรรมก
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
- รองประธานกร
- ประธานกรรมก
- ประธานกรรมก
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั

 
- รองประธานกร
- รองประธานกร
- รองประธานกร
- ประธานเจาหน
- กรรมการ บริษั
- ประธานกรรมก
- ที่ปรึกษา บริษัท
- กรรมการ บริษั

เอกสารแนบ

รรมการ ประธา
ผูจัดการใหญ (ก

ence, University o
บัณฑิต จุฬาลงกร

สถาบันกรรมการบ
ร Role of the Com
ร Role of the Cha
ร Financial Instit
ร Director Accre
ตลาดทุน (วตท.) 
ร หลักสูตรผูบริห

การบริหาร บริษัท
การ บริษัท ปทุมไ
ษัท โรงแรมรอยัล 
ษัท เอ็ม บี เค จํากัด
หาและพิจารณาคา
รรมการบริหาร บ
รรมการ บริษัท เอ็

การ บริษัท ประกั
ษัท ดี เอ็ม เอส พร็อ
ษัท ไทย รอยัล ออค
ษัท สยามพิวรรธน
รรมการ และประ
การบริหาร บริษัท
การ บริษัท ธนชา
ษัท เอ็ม บี เค รีสอร
ษัท แปลน เอสเตท
ษัท สยามพิวรรธน

รรมการ บริษัท ธน
รรมการ บริษัท ป
รรมการ ธนาคารน
นาที่บริหาร ธนาค
ษัท ธนชาตประกัน
การบริหาร บริษัท
ท ปทุมไรซมิล แอ
ษัท แอดวานซ อินโ

บ 1 หนา 2 

นกรรมการบริห
กรรมการที่เปนผู

of  Wisconsin, US
รณมหาวิทยาลัย 

บริษัทไทย 
mpensation Comm
airman Program (
tutions Governanc
ditation Program 
 ตลาดหลักทรัพยแ
หารระดับสูง รุน 8

ท ปทุมไรซมิล แอ
ไรซมิล แอนด แก
ออคิด (ประเทศไ
ด (มหาชน) 
าตอบแทน บริษัท
ริษัท เอ็ม บี เค จาํ
อม็ บี เค จํากัด (มห

ันชีวิตนครหลวงไ
อพเพอรต้ีส อินเว
คดิ เรียล เอซเทท 
 โฮลด้ิง จํากัด 
ธานกรรมการบริห
ท ธนชาตประกันภั
ตประกันภัย จํากัด
รท จํากัด (มหาชน
ท จํากัด 
 จํากัด 

นชาตประกันภัย จ
ทุมไรซมิล แอนด
นครหลวงไทย จํา
ารธนชาต จํากัด (
นชีวิต จํากัด (มหา
ท ธนชาตประกันชี
อนด แกรนารี จํากั
โฟร เซอรวิส จํากั

บ ิ
แ

หาร ประธานกร
ผูบริหาร) 

SA 

mittee (RCC) รุน 
(RCP) รุน 28/255
ce Program (FGP
 (DAP) รุน 8/254
แหงประเทศไทย 
/2552 

นด แกรนารี จํากั
รนารี จํากัด (มหา
ทย) จํากัด (มหาช

 เอ็ม บี เค จํากัด (
กัด (มหาชน) (25
หาชน) (2549 - ปจ

ไทย จํากัด (มหาช
สเมนท จํากัด 
 จํากัด 

หาร ธนาคารธนช
ภยั จํากัด (มหาชน
ด (มหาชน) (2557
น) 

จํากัด (มหาชน) 
ด แกรนารี จํากัด (ม
กัด (มหาชน)  
มหาชน) 
ชน) 
ชวีิต จํากัด (มหาช
กัด (มหาชน) 
กัด (มหาชน) 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

รรมการบริหาร

 15/2555 
55 
P) รุน 4/2555 
47 
 

ัด (มหาชน) 
าชน) (2555 - ปจจุ
ชน) 

(มหาชน) (2545 - 
546 - ปจจุบัน) 
จจุบัน) 

ชน) 

ชาต จํากัด (มหาชน
น) 
7 - ปจจุบัน) 

มหาชน) 

ชน) (2548 - 2556)

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

ความเสี่ยง  

จุบัน) 

 ปจจุบัน) 

น) 

) 

ชน) 
557  



ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 

นางศิริเพ็ญ  

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 

การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
2556 - ปจจุบัน
  
ตําแหนงในกิจ
2556 - ปจจุบนั
 
 
2551 - ปจจุบนั
ประสบการณท
2556 - 2557 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

 สีตสุวรรณ 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
น 
 
การอื่น 
น 

น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

หวาง
ัทฯ 

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

ไมมี 

ไมมี 

ประธานกรรมก
(กรรมการอิสร

23 พฤษภาคม 25

66 ป 

- บริหารธุรกิจมห
- พาณิชยศาสตร

สมาคมสงเสริมส
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
 
- ประธานกรรมก
- กรรมการตรวจ

 
- กรรมการกําหน
- ประธานกรรมก

(2557 - ปจจุบนั
- ประธานกรรมก

 
- กรรมการตรวจ

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

การตรวจสอบ 
ระ) 

43 

หาบัณฑิต Wichit
บัณฑิต จุฬาลงกร

สถาบันกรรมการบ
ร Audit Committ
ร Role of the Com
ร Director Certifi

การตรวจสอบ บริ
จสอบ บริษัท เสริม

นดคาตอบแทน Fr
การตรวจสอบ แล
น) 
การ บริษัทหลักท

จสอบ และกรรมก

บ 1 หนา 3 

 และกรรมการส

ta State University
รณมหาวิทยาลัย 

บริษัทไทย 
tee Program (ACP
mpensation Comm

fication Program (

ริษัท ไทย โซลาร เ
มสุข จํากัด (มหาช

raser and Neave, 
ละกรรมการสรรห

รัพยจัดการกองทุน

การกําหนดคาตอบ

บ ิ
แ

สรรหาและกําห

y, Kansas, USA 

P) รุน 32/2553 
mittee (RCC) รุน 
(DCP) รุน 33/254

เอ็นเนอรยี่ จํากัด (
ชน) 

Limited (Singapo
า Fraser and Nea

น โซลาริส จํากัด 

บแทน Frasers Cen

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

หนดคาตอบแทน

 4/2550 
46 

(มหาชน) 

ore) 
ave, Limited (Sing

  

ntrepoint Limited

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

น  

gapore) 

d (Singapore) 

ชน) 
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นายสมเกียร

 วันท่ีดํารงตําแ

อาย ุ

การศึกษา 
 

การอบรมหลกั

 

 

ตําแหนงในบริ
2554 - ปจจุบัน
ตําแหนงในกิจ
2546 - ปจจุบนั
ประสบการณท
2549 - 2552 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 
 
 
 
 

ติ  ศุขเทวา 

แหนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
น 
การอื่น 
น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ริษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

กรรมการตรวจ

23 พฤษภาคม 25

70 ป 

- บริหารธุรกิจมห
- เศรษฐศาสตรบั

Sloan School M.I
- Senior Executi
สมาคมสงเสริมส
- โครงการสํารวจ
- บทบาทของคณ
- งบการเงินกับก
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
- ประกาศนียบัต
สถาบันวิทยาการ
- ประกาศนียบัต

 
- ประธานกรรมก
 
- ประธานกรรมก
 
- ประธานกรรมก

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

จสอบ และกรรม

43 

หาบัณฑิต สถาบัน
บณัฑิต มหาวิทยาล

I.T., USA 
ive Program (SEP
สถาบันกรรมการบ
จคาตอบแทนกรร
ณะกรรมการยุคให
การคอรรัปชั่นในต
ร Advance Audit
ร Monitoring the
ร Role of the Nom
ร Financial Instit
ร Monitoring Fra
ร Monitoring the
ร Monitoring the
ร Role of the Cha
ร Successful Form
ร Role of the Com
ร Audit Committ
ร Director Certifi
ร Finance for No
ตลาดทุน (วตท.) 
ร หลักสูตรผูบริห

การตรวจสอบ บริ

การ บริษัท คอรแ

การ บริษัท ไทยม

บ 1 หนา 4 

มการบริหารคว

นบัณฑิตบริหารธุ
ลัยธรรมศาสตร 

P)  
บริษัทไทย 
รมการบริษัทจดท
หมกับการสรางมูล
ตลาดทุน ป 2555 
t Committee Prog
e System of Intern
mination and Gov
tutions Governanc
aud Risk Managem
e Internal Audit Fu
e Quality of Finan
airman Program (
mulation & Execu
mpensation Comm
tee Program (ACP
fication Program (
on-Finance Direct
 ตลาดหลักทรัพยแ
หารระดับสูง รุน 6

ริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิ

วค (ประเทศไทย)

ารท แลนด จํากัด

บ ิ
แ

วามเส่ียง (กรรม

รกิจศศินทร จุฬาล

ะเบียน ประจําป 2
ลคาและการเปนอ

gram (AACP) รุน 
nal Control and Ri
vernance Commit
ce Program (FGP
ment (MFM) รุน 
unction (MIA) รุน

ncial Reporting (M
(RCP) รุน 25/255
ution of Strategy 
mittee (RCC) รุน 
P) รุน 3/2547 
(DCP) รุน 40/254
or (FND) รุน 8/25
แหงประเทศไทย 
/2551 

อริธ จํากัด (มหาชน

) จํากัด 

 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

มการอิสระ) 

ลงกรณมหาวิทยา

2555 
งคกรยั่งยนื ป 255

 7/2555 
Risk Management 

ttee (RNG) รุน 1/
P) รุน 3/2554 
 6/2554 
น 11/2554 
MFR) รุน 13/2554
54  
 (SFE) รุน 3/2552
 6/2551 

47 
547 
 

ชน) 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

ลัย 

55 

 (MIR) รุน 12/255
/2554 

4 

2 

ชน) 
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นายธีรพจน 

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 
 
การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2540 - ปจจุบัน
 
2527 - ปจจุบนั
ประสบการณท
2546 - 2552 
2540 - 2557 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัชราภัย 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 

น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง 
ัทฯ 

ประธานกรร
(กรรมการอิส

3 เมษายน 255

61 ป 

- Master of B
- B.A in Econ

สมาคมสงเสริม
- ประกาศนียบ
- ประกาศนียบ

ไมมี 
 
- กรรมการ บ
- กรรมการ บ
- กรรมการผูจั
 
- กรรมการตร
- กรรมการ บ

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

รมการสรรหาแ
สระ) 

57 

Business Administ
nomics and Comm

มสถาบันกรรมกา
บัตร Director Cer
บัตร Role of the C

ริษัท ยู.เอส.พี.เอน็
ริษัท ยู.วี.เอส.พี. จ
จัดการ บริษัท ที.วี

รวจสอบ ธนาคาร
ริษัท ธนุ ฌานา จํ

บ 1 หนา 5 

ละกําหนดคาต

tration, Boston U
merce, University

ารบริษัทไทย 
rtification Program
Compensation Co

น. จํากัด 
จํากัด 
วี.วี.เอ็นเตอรไพรซ

ไทยพาณิชย จํากัด
ากัด 

บ ิ
แ

อบแทน และกร

niversity, USA 
y of Melbourne, A

m (DCP) รุน197/2
ommittee (RCC) ร

ซ จํากัด 

ด (มหาชน) 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

รรมการตรวจส

Australia 

/2557 
รุน 19/2557 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

สอบ  

ชน) 
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นายวิรไท  สั

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 

 

การอบรมหลกั

 

 

ตําแหนงในบริ
2557 - ปจจุบัน
ตําแหนงในกิจ
2557 - ปจจุบนั

ประสบการณท
2552 - 2556 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู

 

การถอืหุนในบ

 
หมายเหตุ   นายวิรไ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนัติประภพ 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
น 
การอื่น 
น 

ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ไท สันติประภพ ลาอ

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง 
ัทฯ 

อกจากการเปนกรรม

กรรมการสร
(กรรมการอิส

4 เมษายน 255

45 ป 

- Ph.D. in Eco
- A.M in Econ
- เศรษฐศาสต

Sloan School M
- Corporate S
สมาคมสงเสริม
- ประกาศนียบ
สถาบันวิทยาก
- ประกาศนียบ
 
- กรรมการตร
 
- กรรมการ คณ
- กรรมการ บ
 
- รองผูจัดการ

ไมมี 

ไมมี 

การบริษัทฯ และกรร

เอกสารแนบ

รรหาและกําหน
สระ) 

56 

onomics, Harvard
nomics, Harvard 
ตรบัณฑิต (เกียรติน

M.I.T., USA 
Strategy Executive
มสถาบันกรรมกา
บัตร Director Acc
การตลาดทุน (วตท
บัตร หลักสูตรผูบ

รวจสอบ บริษัท ก

ณะกรรมการนโย
ริษัท อักษร เอ็ดดู

ร สายงานวางแผน

รมการชุดยอย มีผลตั้ง

บ 1 หนา 6 

นดคาตอบแทน 

d University, Cam
 University, Camb
นิยมอันดบั 1) มห

e Education Prog
ารบริษัทไทย 
creditation Progra
ท.) ตลาดหลักทรัพ
บริหารระดับสูง รุน

กรุงเทพดุสิตเวชกา

ยบายและกํากับดแู
เคชั่น จํากัด 

นกลยุทธองคกร ต

งแตวันท่ี 28 สิงหาคม

บ ิ
แ

และกรรมการบ

mbridge, MA, USA
bridge, MA, USA
หาวิทยาลัยธรรมศา

ram 

am (DAP) รุน 63/
พยแหงประเทศไท
น 4/2550 

าร จํากัด (มหาชน

แลรัฐวิสาหกิจ 

ลาดหลักทรัพยแห

ม 2557 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

บริหารความเสี่ย

A 
A 
ศาสตร  

/2550 
ทย 

น) 

หงประเทศไทย 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

ยง  

ชน) 
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นายวิชิต ญา

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 
 
การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
2555 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบนั
ตําแหนงในกิจ
2557 - ปจจุบนั
  
2553 - ปจจุบนั
2547 - ปจจุบนั
2545 - ปจจุบนั
2544 - ปจจุบนั
 
2534 - ปจจุบนั
ประสบการณท
2550 - 2556 
2548 - 2552 
ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
หมายเหตุ   นายวิชิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าณอมร 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
น 
น 
การอื่น 
น 
 
น 
น 
น 
น 

น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ต  ญาณอมร ดํารงตํา

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง 
ัทฯ 

แหนงคณะกรรมการ

กรรมการส
(กรรมการท่ีไ

25 กุมภาพันธ 

68 ป 

- Master of Sc
- พาณิชยศาส

สมาคมสงเสริม
- ประกาศนียบ
- ประกาศนียบ
 
- ที่ปรึกษาดาน
- กรรมการตร
 
- กรรมการตร
- ที่ปรึกษาดาน
- กรรมการ บ
- กรรมการ บ
- กรรมการ บ
- อนุกรรมการ
 ดานความมัน่
- กรรมการ บ
 
- ที่ปรึกษาดาน
- กรรมการ ธน
ไมมี 

รอยละ 0.0054

รบริษัทฯ และกรรมกา

เอกสารแนบ

สรรหาและกํ
ไมเปนผูบริหาร

 2558 

cience (Compute
สตรและการบัญชี 

มสถาบันกรรมกา
บัตร Director Acc
บัตร Audit Comm

นระบบสารสนเท
รวจสอบ บริษัท ไ

รวจสอบ บริษัท เน
นระบบสารสนเท
ริษัท เดอะแกรนด
ริษัท อุตสาหกรร
ริษัท นวทวีป จํากั
ร คณะอนุกรรมก
นคงและการตางป
ริษัท เอเซิรทส จาํ

นระบบสารสนเท
นาคารธนชาต จํา

48 (70,000 หุน) 

ารชุดยอย มีผลตั้งแต

บ 1 หนา 7 

าหนดคาตอบ
ร) 

r Science), Unive
สาขาสถิติ (เกียรติ

ารบริษัทไทย 
creditation Progra

mittee Program (A

ทศและเทคโนโลยี
อที ซิต้ี จํากัด (มห

นต็เบย จาํกัด (มห
ทศและเทคโนโลยี
ด ยูบี จํากัด  
มอาหารสัตวไทย
กัด 
ารตรวจสอบและ
ประเทศ 
ากัด 

ทศและเทคโนโลยี
กัด (มหาชน) 

วันท่ี 25 กุมภาพนัธ 2

บ ิ
แ

บแทน  และกร

ersity of Iowa, US
ตินิยมอันดบัสอง) 

am (DAP) รุน 34/
ACP) รุน 18/2550

 บริษัท เอ็ม บี เค 
หาชน) 

าชน) 
 บริษัท ธนชาตปร

 จํากัด (มหาชน)  

ประเมินผลภาครา

 ธนาคารธนชาต จ

2558 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

รรมการบริห

SA 
) จุฬาลงกรณมหาวิ

/2548 
0 

  จํากัด (มหาชน) 

ระกันภัย จํากัด (ม

 

าชการกลุมกระทร

จํากัด (มหาชน) 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

หารความเสี่ ย

วิทยาลัย 

มหาชน) 

รวง 

ชน) 
557  

ง  



 
 

  

เอกสารแนบบ 1 หนา 8 

บ ิ
แ

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

ชน) 
557  



นางสาวสุวร

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 

การอบรมหลกั

 

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2545 - ปจจุบัน
 
2534 - ปจจุบนั
ประสบการณท
2553 - 2554 
2551 - 2552 
 
2548 - 2556 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รณภา  สุวรรณ

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 

น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ณประทีป 

ษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง 
ัทฯ 

รองประธา
(กรรมการท่ี

1 กันยายน 254

69 ป 

Bachelor of E

Banker Trust,
- Corporate F
สมาคมสงเสริ
- ประกาศนีย

ไมมี 
 
- กรรมการ ธ
- รองประธาน
- กรรมการ บ

 
- กรรมการ แ
- กรรมการสร
- กรรมการกํา
- กรรมการ แ

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

านกรรมการบ
ท่ีเปนผูบริหาร) 

48 

Economics, Mona

, New York, USA
Finance Training 
ริมสถาบันกรรมกา
ยบัตร Director Ac

ธนาคารธนชาต จํา
นกรรมการบริหาร
บริษัท ซีคอน ดีเวล

และรองประธานก
รรหา บริษัท ทุนธ
าหนดคาตอบแทน
และกรรมการบริห

บ 1 หนา 9 

บริหาร  และร
 

sh University, Au

A 
  Program  
ารบริษัทไทย 
ccreditation Progr

ากัด (มหาชน) 
ร ธนาคารธนชาต
ลลอปเมนท จํากัด

กรรมการบริหาร ธ
ธนชาต จํากัด (มห
น บริษัท ทุนธนช
หาร บริษัท ธนชาต

บ ิ
แ

องประธานก

ustralia 

ram (DAP) รุน 20

 จํากัด (มหาชน) (
ด (มหาชน) 

ธนาคารนครหลวง
หาชน) 
าต จํากัด (มหาชน
ตประกันชีวิต จํากั

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

กรรมการบริห

0/2547 

(2549 - ปจจุบัน) 

งไทย จํากัด (มหา

น) (2552) 
กัด (มหาชน) 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

หารความเส่ีย

 

ชน )  

ชน) 
557  

ง  



นายสมเจตน

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 
 

การอบรมหลกั

 

 

 

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2557 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบนั
  
 
2553 - ปจจุบนั
  
 
 
 
 
 

2552 - ปจจุบนั

ประสบการณท
2553 - 2557 
2553 - 2554 
  
 
 
 
2553 
2552 - 2555 
 
2552 - 2554 

น  หมูศิริเลิศ 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 
น 

 

น 
 

น 

ทํางานในระยะ 5 ป

 

ก
(

ษัทฯ 2 

5

- 
- 

ละผูบรหิาร ส
- 
ส
- 
ส
- 
ส
- 

น ไ
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ป ยอนหลัง  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

กรรมการบริหา
กรรมการที่เปน

 มีนาคม 2552 

8 ป 

 Master of Mana
 พาณิชยศาสตรบั

สมาคมสงเสริมสถ
 ประกาศนียบัตร
สมาคมบริษัทจดท
 ประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาการต
 ประกาศนียบัตร
สถาบันพัฒนาขาร
 ประกาศนียบัตร

ไมมี 

 กรรมการ คณะก
 ประธานกรรมก
 กรรมการ และอุ
 กรรมการ สมาค
 กรรมการ บริษัท
 ประธานกรรมก
 ประธานกรรมก
 กรรมการ และก
 รองประธานกรร
 รองประธานกรร
 ที่ปรึกษา สมาคม
 กรรมการ และก
 ประธานเจาหนา
 ประธานกรรมก
 ประธานกรรมก

 ประธานกรรมก
 ประธานกรรมก
 ประธานกรรมก
 ประธานกรรมก
 กรรมการ และป
 ประธานเจาหนา
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการ ตลาด
 รองประธานกรร
 กรรมการ คณะก

เอกสารแนบ

ร กรรมการบริ
นผูบริหาร) 

agement สถาบันบั
บณัฑิต มหาวิทยา

ถาบันกรรมการบริ
ร Role of the Chai
ทะเบียนไทย ตลาด
ร TLCA Leadersh
ตลาดทุน (วตท.) ต
ร หลักสูตรผูบริหา
าชการฝายตุลากา
ร หลักสูตรผูบริหา

กรรมการอํานวยก
าร บริษัทบริหารส
อปุนายกสมาคม ส
คมธนาคารไทย 
ทหลักทรัพยจัดกา
ารบริหาร บริษัทห
าร บริษัทหลักทรั
กรรมการบริหาร บ
รมการบริหาร บริ
รมการ บริษัท ธน
มบริษัทหลักทรัพ
กรรมการบริหาร ธ
าที่บริหารและกรร
าร บริษัทหลักทรั
ารบริหาร บริษัทห

าร และประธานก
าร บริษัทหลักทรั
าร บริษัทหลักทรั
าร บริษัทหลักทรั
ประธานกรรมการ
าที่บริหารและกรร
ท ธนชาตประกันชี
หลักทรัพยแหงป
รมการ ตลาดหลกั
กรรมการพัฒนาต

บ 1 หนา 10 

หารความเสี่ยง

บณัฑติบริหารธุรกิ
ลัยธรรมศาสตร 

ริษัทไทย 
irman Program (R
ดหลักทรัพยแหงป
hip Development 
ตลาดหลักทรัพยแ
ารระดับสูง รุน 5/2
ร ศาลยุติธรรม 
ารกระบวนการยติุ

การสถาบันบัณฑิต
สินทรัพย ที เอส จ
สมาคมบริษัทจดท

ารกองทุน ธนชาต
หลักทรัพยจัดการ
รัพยจัดการกองทุน
บริษัท ธนชาตประ
ริษัท ธนชาตประกั
นชาตประกันภัย จํ
พย 
ธนาคารธนชาต จํา
รมการผูจัดการให
รัพย ธนชาต จํากัด
หลักทรัพย ธนชา

กรรมการบริหาร บ
รัพยจัดการกองทุน
รัพย นครหลวงไท
รัพยจัดการกองทุน
บริหาร ธนาคารน
รมการผูจัดการให
ชวีิต จํากัด (มหาช
ระเทศไทย 
กทรัพยแหงประเท
ลาดทุนไทย 

บ ิ
แ

 และรองกรรม

กิจศศินทร จุฬาลง

RCP) รุน 5/2544 
ประเทศไทย 
Program (LDP) ป
หงประเทศไทย 
2550 

ติธรรมระดับสูง (บ

ตบริหารธุรกิจศศิน
จํากัด 
ะเบียนไทย 

 จํากัด 
กองทุน ธนชาต จํ
น ธนชาต จํากัด (2
ะกันภัย จํากัด (มห
กันภัย จํากัด (มหา
ากัด (มหาชน) (25

ากัด (มหาชน) 
หญ ธนาคารธนชา
ด (มหาชน) 
ต จํากัด (มหาชน)

บริษัท ประกันชีวิต
น นครหลวงไทย จ
ทย จํากัด  
น ธนชาต จํากัด 
นครหลวงไทย จําก
หญ ธนาคารนครห
ชน) 

ทศไทย (2552 - 25

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

การผูจัดการให

งกรณมหาวิทยาลัย

ป 2555 

บ.ย.ส.) รุน 9/2548

นทร จุฬาลงกรณม

จํากัด (2554 - ปจจ
2556 - ปจจุบัน) 
หาชน) 
าชน) (2556 - ปจจุ
557 - ปจจุบัน) 

ต จํากัด (มหาชน)

) (2556 - ปจจุบัน

ตนครหลวงไทย จ
จํากัด 

กัด (มหาชน) 
หลวงไทย จํากัด (ม

554) 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

หญ  

ย 

8  

มหาวิทยาลัย 

จุบัน) 

บัน) 

) (2554 -ปจจุบัน)

) 

จํากัด (มหาชน) 

มหาชน) (2554) 

ชน) 
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2552 - 2553 
 
 
 
 
2552 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 
 

 

นายทวีศักดิ์ 

วันท่ีดํารงตําแห

อาย ุ

การศึกษา 
 

การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2554 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบนั
2546 - ปจจุบนั
2543 - ปจจุบนั
  
ประสบการณท
2553 - 2554 
2552 - 2554 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

  ศักดิ์ศิริลาภ 

หนงกรรมการบริ

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 
น 
น 
น 
 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

หวาง
ัทฯ 

ไ

ไ

ก
(

ษัทฯ 2

6

- 
- 

ละผูบรหิาร ส
- 

น ไ
 
- 
- 
- 
- 
- 

ป ยอนหลัง  
- 
- 

หวาง
ัทฯ 

ไ

ไ

 กรรมการผูจัดกา
 รองกรรมการผูจั
 ประธานเจาหนา
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการบริหาร
 ประธานกรรมก

ไมมี 

ไมมี 

กรรมการบริหาร
กรรมการที่เปน

24 กรกฎาคม 2550

60 ป 

 พัฒนบริหารศาส
 เศรษฐศาสตรบณั

สมาคมสงเสริมสถ
 ประกาศนียบัตร

ไมมี 

 กรรมการ บริษัท
 ประธานกรรมก
 คณะกรรมการก
 ประธานกรรมก
 ประธานกรรมก

 ผูบริหารกลุมลกู
 กรรมการ บริษัท

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

ารใหญ บริษัท ทนุ
จัดการอาวุโส ธนา
าที่บริหาร ธนาคา
ทหลักทรัพยเพื่อธุ
ร สมาคมบริษัทห
ารบริหาร บริษัทห

ร กรรมการบริ
นผูบริหาร) 

0 

สตรมหาบัณฑิตท
ณฑิต  มหาวิทยาลั

ถาบันกรรมการบริ
ร Director Certific

ทบริหารสินทรัพย
าร บริษัทบริหารส
การลงทุน กองทุน
าร บริษัทบริหารส
ารบริหาร บริษัทบ

กคาธุรกิจขนาดกล
ท ขนสงน้ํามันทาง

บ 1 หนา 11 

นธนชาต จํากัด (ม
าคารธนชาต จํากัด
รธนชาต จํากัด (ม
รกิจหลักทรัพย จํ

หลักทรัพย 
หลักทรัพย ธนชา

หารความเสี่ยง

ทางบริหารธุรกิจ ส
ลยัธรรมศาสตร 

ริษัทไทย 
cation Program (D

ย ที เอส จํากัด 
สนิทรัพย แมกซ จ
รวมธนชาติพร็อพ
สนิทรัพย เอ็น เอฟ
บริหารสินทรัพย 

ลางและขนาดยอม
งทอ จํากัด 

บ ิ
แ

มหาชน) 
ด (มหาชน) 
มหาชน) (2553-25
ากัด (มหาชน) 

ต จํากัด (มหาชน)

 และรองกรรม

สถาบันบัณฑิตพฒั

DCP) รุน 94/2550

จํากัด 
พเพอรต้ีฟนด 6 
ฟ เอส จํากัด 
เอ็น เอฟ เอส จํากั

 ธนาคารนครหลว

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

554) 

) 

การผูจัดการ  

ฒนบริหารศาสตร 

0 

กัด (2544 - ปจจุบนั

วงไทย จํากัด (มห

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

 

น) 

หาชน)  

ชน) 
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ผูบริหารระ

นายกําธร  ตั

อาย ุ

การศึกษา 
 
 

การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2557 - ปจจุบัน
ประสบการณท
2550 - 2556 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 

นายวัชระ  เพิ

อาย ุ

การศึกษา 
 

การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบนั
2550 - ปจจุบนั

2549 - ปจจุบนั
ประสบการณท
2555 - 2556 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 

ะดับสูงบริษั

ันติศิริวัฒน 

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

พ่ิมพิทักษ 

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 
น 
น 

น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

กรรมการบริหา

52 ป 

- M.B.A. in Fina
- M.S. in Compu
- วิศวกรรมศาสต

CFA Institute 
- CFA Program 

ไมมี 
 
- กรรมการบริหา
 
- ผูอํานวยการอา

ไมมี 

ไมมี 

ผูอํานวยการอา

53 ป 

- พัฒนบริหารศา
- วิศวกรรมศาสต

ไมมี 

ไมมี 
 
- ผูอํานวยการอา
- กรรมการ บริษั
- กรรมการ บริษั
- คณะกรรมการก
- กรรมการ และร
 
- กรรมการ บริษั

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

ารความเสี่ยง แ

ance, The Univer
uter Science, The
ตรบัณฑิต จุฬาลง

 ป 2544 

าร และกรรมการบ

าวุโส หนวยงานน

าวุโส สายงานธุ

าสตรมหาบัณฑิตท
ตรบัณฑิต (ไฟฟา

าวุโส สายงานพัฒ
ษัทบริหารสินทรัพ
ษัทบริหารสินทรัพ
การลงทุน กองทนุ
รองประธานกรรม

ษัท โอเวนเดล จํากั

บ 1 หนา 12 

และผูชวยกรรม

sity of Michigan 
e University of Te
กรณมหาวิทยาลัย

บริหารความเสี่ยง

โยบายความเส่ียง

รกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ 
) มหาวิทยาลัยเกษ

นาสินทรัพย ธนา
พย ที เอส จํากัด  
พย แมกซ จํากัด 
นรวมธนชาติพร็อ
มการบริหาร บริษั

กัด 

บ ิ
แ

การผูจัดการ สา

at Ann Arbor, US
exas at Austin, US
ย 

 บริษัท ประกันชวีิ

และตลาดทุน ธน

สถาบันบัณฑิตพัฒ
ษตรศาสตร 

คารธนชาต จํากัด

พเพอรต้ีฟนด 6 
ษัทบริหารสินทรัพ

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

สายการเงิน 

SA 
SA 

วิตนครหลวงไทย

นาคารธนชาต จํากั

ัฒนบริหารศาสตร

ด (มหาชน) 

พย เอ็น เอฟ เอส จํ

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

ย จํากัด (มหาชน) 

กัด (มหาชน) 

ร  

จํากัด 

ชน) 
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นางสาวรมณี
อาย ุ
การศึกษา 
การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
ประสบการณท

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 

นางธนวันต 
อาย ุ
การศึกษา 

 
 

การอบรมหลกั

 

ตําแหนงในบริ
ตําแหนงในกิจ
2553 - ปจจุบัน
ประสบการณท
2545 - 2555 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

 

 

ณยี  เจนพินิจ 

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

  ชัยสิทธิการคา

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่
การอื่น 
น 
ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

า 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

ผูอํานวยการ ฝ
54 ป 
บริหารธุรกิจบัณฑ
สมาคมสถาบันกา
- โครงการพัฒน
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 
 
ไมมี 

ไมมี 

ผูอํานวยการ ฝ
49 ป 
- บริหารธุรกิจมห
 มหาวิทยาลัยเท
- MINI MBA จุฬ
- บริหารธุรกิจบัณ
 
สมาคมสถาบันกา
- Young Banker
NIDA Busine
และสภาอุตสาหก
- หลักสูตร CFO
ไมมี 
 
- กรรมการ บริษั
 
- ผูชวยผูอํานวยก
 
ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

ฝายวางแผนขอม

ฑิต มหาวิทยาลัยส
ารศึกษาการธนาค
าผูบริหารยุคใหม

ฝายบัญชี  

หาบัณฑิต สาขาวิ
ทคโนโลยีพระจอม
ฬาลงกรณมหาวิท
ณฑิต (การบัญชี) 

ารศึกษาการธนาค
rs’ Executive Dev
ess School/ตลา
กรรมแหงประเทศ

O มืออาชีพ   

ษัท ประกันชีวิตนค

การ ฝายบัญชี บริษ

บ 1 หนา 13 

มูลเพ่ือการจัดก

สุโขทัยธรรมาธิรา
คารและการเงินไท
  

ิชาการจัดการสําห
มเกลาธนบุรี 
ยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราม

คารและการเงินไท
velopment Progra
าดหลักทรัพยแห
ศไทย 

ครหลวงไทย จํากัด

ษัท ทุนธนชาต จาํ

บ ิ
แ

การ 

าช 
ทย 

หรับการเปนผูประ

คําแหง 

ทย 
m (YOBEX) 
หงประเทศไทย/ต

ด (มหาชน) 

ากัด (มหาชน) 

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

ะกอบการ 

ตลาดหลักทรัพย 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

 เอ็ม เอ ไอ (MAI

ชน) 
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I)  



เลขานุการบ

นายภาณุพัน

อาย ุ

การศึกษา 

การอบรมหลกั

ตําแหนงในบริ

ตําแหนงในกิจ
2557 - ปจจุบัน

ประสบการณท
2550 - 2557 

ความสัมพันธท
กรรมการและผู
 
การถอืหุนในบ

บริษัท 

นธุ  ตวงทอง 

กสตูรกรรมการแล

ษัทจดทะเบียนอืน่

การอื่น 
น 

ทํางานในระยะ 5 ป

ทางครอบครัวระห
ผูบรหิารของบริษั

บริษัทฯ 

ละผูบรหิาร 

น 

ป ยอนหลัง 

หวาง
ัทฯ 

เลขานุการบริษ
เลขานุการคณ
สํานักเลขานุกา

51 ป 

- นิติศาสตรบัณฑ

สมาคมสงเสริมส
-  ประกาศนียบตั
-  ประกาศนียบตั
-  ประกาศนียบตั
-  ประกาศนียบตั

ไมมี 

 
- กรรมการชมรม

 
- เลขานุการคณะ

 

ไมมี 

ไมมี 

เอกสารแนบ

ษัท เลขานุการ
ณะกรรมการส
ารองคกร 

ฑิต มหาวิทยาลัยธ

สถาบันกรรมการบ
ตร Director Certif
ตร Financial Instit
ตร Effective Minu
ตร Company Secr

มเลขานุการบริษัท

ะกรรมการสรรหา

บ 1 หนา 14 

รคณะกรรมการ
สรรหาและกํา

ธรรมศาสตร 

บริษัทไทย 
fication Program (
tutions Governan
ute Taking (EMT)
retary Program (C

ทไทย สมาคมบริษั

า บริษัท ทุนธนชา

บ ิ
แ

รบริษัท เลข
าหนดคาตอบ

(DCP) รุน 150/25
ce Program (FGP
) รุน 8/2550  

CSP) รุน 4/2546 

ษัทจดทะเบียนไทย

ต จํากัด (มหาชน)

ริษัท ทุนธนชา
แบบแสดงรายการ

ขานุการคณะกร
บแทน  และรอ

554 
P) รุน 2/2554 

ย 

) 

ต จํากัด (มหาช
รขอมูลประจําป 2

รรมการบริหา
งผู อํานวยกา

ชน) 
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ลําดับ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
 
 

รายงานการ
 

บ 

นายบันเทิง 

นายศุภเดช 

นางศิริเพ็ญ 
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ตําแหนงในบริษั
ตําแหนงในกิจกา
2548 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
ประสบการณทํา
2543 - 2556 
2553 - 2554 

ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
 
สัดสวนการถือหุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิ์ ม้ีเจริญ 
มการตรวจสอบ
ระ) 

ตงตั้ง 

ศึกษา 

มท่ีเกี่ยวกับบทบา
ารเปนกรรมการแ

ัทจดทะเบียนอื่น 
ารอื่น 

างานในระยะ 5 ป 

างครอบครัว 
ารและผูบริหาร 

หุนในธนาคารธนช

บ  

ทหนาท่ี 
และผูบริหาร 

 ยอนหลัง 

ชาต 

22 เม
68 ป
- M
- B
สมาค
- ป
- ป
Wor
- ตล
Merr
- Po
JP M
- กา
Harv
- B
ธนาค
- ห
ไมม ี

- กร
- กร

- กร
- ก

(ม
ไมม ี

ไมม ี

เอกสารแนบ 
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นายณรงค จิวั
ประธานกรรม
(กรรมการอิสร

วันท่ีไดรับการแต
อายุ 
คุณวุฒิทางการศึ
ประวัติการอบรม
ทักษะของการเป
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตําแหนงในบริษั
ตําแหนงในกิจกา
2548 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
ประสบการณทํา
2553 - 2554 

2547 - 2554 
ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
  
สัดสวนการถือหุ
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กรรมการตรว
(กรรมการอิสร

วันท่ีไดรับการแต
อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึ

 

 
ประวัติการอบรม
ทักษะของการเป
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตําแหนงในบริษั
ตําแหนงในกิจกา
ประสบการณทํา
2553 - 2554 

2549 - 2554 
2542 - 2554 
 
ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
 
สัดสวนการถือหุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นะจิตร 
จสอบ และกรร
ระ) 

ตงตั้ง 

ศึกษา 
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ตําแหนงในบริษั
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2554 - ปจจุบัน 
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คารธนชาต จํากัด
หลักสูตร “Anti Co

รรมการบริหาร บ
รรมการ บริษัท เอ็

 
 

 

 

1 หนา 31 

Administration (T
ฑิต มหาวิทยาลัยธ

ันกรรมการบริษัท
irector Accreditat
 (มหาชน) 

orruption for Exec

บริษัท เอ็ม บี เค จาํ
อม็ บี เค จํากัด (มห

บริ
แบ

axation), Univers
รรมศาสตร 

ทไทย 
tion Program (DA

cutive” รุนที่ 1/25

ากัด (มหาชน) 
หาชน) 

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

sity of Southern C

AP) รุน 8/2547 
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ต จํากัด (มหาชน
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California, USA 

น) 
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นายอนุวัติร เห
รองกรรมการผ

 
วันท่ีไดรับการแต
 
อาย ุ
 
คุณวุฒิทางการศึ
 
 
ประวัติการอบรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตําแหนงในบริษั
2555 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 
ตําแหนงในกิจกา
ประสบการณทํา
 
ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
 
สัดสวนการถือหุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลืองทวีกุล 
ผูจัดการ - กลยุ

ตงตั้ง 

ศึกษา  

ม 

ัทจดทะเบียนอื่น 

ารอื่น 
างานในระยะ 5 ป 

างครอบครัว 
ารและผูบริหาร 

หุนในธนาคารธนช

ทธและการเงิน

 ยอนหลัง 

ชาต 

น 

1  มถิ

51 ป

- บ
- วิท

สมาค
- ห
- ป
- ป
- ห
สมาค
- โค
ธนาค
- ห

-  ก
- ก

ไมม ี
ไมม ี

ไมม ี

 
ไมม ี

เอกสารแนบ 

ถุนายน 2552 

ป 

บริหารธุรกิจมหาบั
ทยาศาสตรบัณฑิต

คมสงเสริมสถาบั
หลักสูตร How to M
ประกาศนียบัตร Su
ประกาศนียบัตร D
หลักสูตรความรับผิ
คมบริษัทเงินทุน 
ครงการพัฒนาผูบ
คารธนชาต จํากัด
หลักสูตร “Anti Co

รรมการสรรหาแล
รรมการ บริษัท ร

 
 

 

 

1 หนา 32 

บณัฑิต มหาวิทยาล
ต (สาขาบัญชี) มห

ันกรรมการบริษัท
Measure the Succ
uccessful Formula
irector Certificati
ผิดชอบของกรรมก
 
บริหารบริษัทเงินทุ

 (มหาชน) 
orruption for Exec

ละกําหนดคาตอบ
าชธานี ลิสซิ่ง จําก

บริ
แบ

ลยัรังสิต 
หาวิทยาลัยเกษตร

ทไทย 
cess of Corporate 
ation & Execution
ion Program (DCP
การและผูบริหาร B

ทนุ รุน 9/2537 

cutive” รุนที่ 1/25

บแทน บริษัท ราชธ
กัด (มหาชน) 

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

ศาสตร 

 Strategy (HMS) 
on of Strategy (SF
P) รุน 24/2545 
Board and Perform
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ธานี ลิสซิ่ง จํากัด 
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 รุน 4/2014 
FE) รุน 3/2552 

mance Evaluation 

 (มหาชน) 

น) 
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นายอาเจย ปร
รองกรรมการผ

 
วันท่ีไดรับการแต
 
อาย ุ
 
คุณวุฒิทางการศึ

 

 
 
ประวัติการอบรม
 
ตําแหนงในบริษั
ตําแหนงในกิจกา
2555 - ปจจุบัน 
ประสบการณทํา
2548 - 2555 
 
ความสัมพันธทา
กรรมการและผูบ
 
สัดสวนการถือหุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าตาป มุนคาร 
ผูจัดการ - ธุรกิ

ตงตั้ง 

ศึกษา  

ม 

ัทจดทะเบียนอื่น 
ารอื่น 

างานในระยะ 5 ป 

างครอบครัวระหว
บริหาร 

หุนในธนาคารธนช

จลูกคารายยอย

 ยอนหลัง 

วาง 

ชาต 

ย 

23 มิ

50 ป

- M
W

- Po
M

- B

ไมม ี

ไมม ี
 
- Se
 
- V

ไมม ี

 
ไมม ี

เอกสารแนบ 

มถิุนายน 2552 

ป 

Master of Business
Washington Unive

ost Graduate Dip
Management, Pune
Bachelor of Comm

 

 

enior Vice Presid

Vice President, Re

 

 

1 หนา 33 

s Administration,
ersity, St. Louis, U
loma in Financial
e, India 

merce (Accounting

dent, International

etail Banking, Asi

บริ
แบ

 John M. Olin Sc
USA 
l Management, Sy

g and Auditing), U

l Banking, The B

ia – Pacific Regio

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

chool of Business

ymbiosis Institute

 University of Pun

Bank of Nova Scot

on, The Bank of N

ต จํากัด (มหาชน
ขอมูลประจําป 25

,  

e of Business 

ne, India 

tia 

Nova Scotia 

น) 
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นายเองฮัก นน
รองกรรมการผ

 
วันท่ีไดรับการแต
 
อาย ุ
 
คุณวุฒิทางการศึ
 
 
ประวัติการอบรม
 
 
 
ตําแหนงในบริษั
2538 - ปจจุบัน 

ตําแหนงในกิจกา
2556 - ปจจุบัน 
2557 - ปจจุบัน 

  
ประสบการณทํา
2549 - 2554 
 
ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
 
สัดสวนการถือหุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นทิการ 
ผูจัดการ - บริห

ตงตั้ง 

ศึกษา  

ม 

ัทจดทะเบียนอื่น 

ารอื่น 

างานในระยะ 5 ป 

างครอบครัว 
ารและผูบริหาร 

หุนในธนาคารธนช

หารเงินและตลา

 ยอนหลัง 

ชาต 

าดทุน 

1 มถิุ

58 ป

- บ
- เศ

สมาค
- ป
ธนาค
- ห
 
- ก

จํา
 
- ก
- ก

ธ
- ก
 
- รอ

ไมม ี

 
ไมม ี

เอกสารแนบ 

ถนุายน 2554 

ป 

บริหารธุรกิจมหาบั
ศรษฐศาสตรบัณฑิ

คมสงเสริมสถาบั
ประกาศนียบัตร D
คารธนชาต จํากัด
หลักสูตร “Anti Co

รรมการอิสระ กร
ากัด (มหาชน) 

รรมการ บริษัท ท
รรมการและประธ
นชาต จํากัด 
รรมการสรรหา บ

องกรรมการผูจัดก

 

 

1 หนา 34 

บัณฑิต มหาวิทยาล
ฑิต มหาวิทยาลัยธ

ันกรรมการบริษัท
irector Accreditat
 (มหาชน) 

orruption for Exec

รรมการตรวจสอบ

ทริส คอรปอเรชั่น 
ธานคณะกรรมกา

บริษัท ทริส คอรป

การใหญ ธนาคาร

บริ
แบ

ลยัธรรมศาสตร  
รรมศาสตร 

ทไทย   
tion Program (DA

cutive” รุนที่ 1/25

บ และกรรมการสร

 จํากัด 
รบริหารความเส่ีย

อเรชั่น จํากัด 

นครหลวงไทย จาํ

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

AP) รุน 25/2547 
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รรหา บริษัท ศรีไ

ยง บริษัทหลักทรัพ

ากัด (มหาชน) 

ต จํากัด (มหาชน
ขอมูลประจําป 25

ทยซุปเปอรแวร 

พยจัดการกองทุน

น) 
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นางภิตติมาศ 
ผูอํานวยการอ

 
วันท่ีไดรับการแต
 
อาย ุ
 
คุณวุฒิทางการศึ
 
 
ประวัติการอบรม
 
ตําแหนงในบริษั
ตําแหนงในกิจกา
ประสบการณทํา
 2551 - 255
 
ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
 
สัดสวนการถือหุ
 

นางธีรนุช ขมุ
ผูอํานวยการอ

 
วันท่ีไดรับการแต
 
อาย ุ
 
คุณวุฒิทางการศึ

 
 

ประวัติการอบรม
 
ตําแหนงในบริษั
ตําแหนงในกิจกา
ประสบการณทํา
 2553 - 255
 
ความสัมพันธทา
ระหวางกรรมกา
 

สัดสวนการถือหุ

 สงวนสุข 
าวุโส - บัญชี  

ตงตั้ง 

ศึกษา 

ม 

ัทจดทะเบียนอื่น 
ารอื่น 
างานในระยะ 5 ป 
56 

างครอบครัว 
ารและผูบริหาร 

หุนในธนาคารธนช

มทรัพย 
าวุโส - การเงิน

ตงตั้ง 

ศึกษา 

ม 

ัทจดทะเบียนอื่น 
ารอื่น 
างานในระยะ 5 ป 
55 

างครอบครัว 
ารและผูบริหาร 

หุนในธนาคารธนช

 ยอนหลัง 

ชาต 

น  

 ยอนหลัง 

ชาต 

1 มก

50 ป

- บั
- ป

หลกั

ไมม ี
ไมม ี

- V

ไมม ี

 
ไมม ี

14 พ

41 ป

- M
U

- บั

สมาค
- ป
ไมม ี
ไมม ี

- ผู

ไมม ี

ไมม ี

เอกสารแนบ 

กราคม 2557 

ป 

บญัชีบัณฑิต มหาวิ
ประกาศนียบัตรชั้น

กสูตร IFRS Toron

 
 

Vice President ธน

 

 

พฤศจิกายน 2555 

ป 

Master of Business
University, Univer
บญัชีบัณฑิต (เกียร

คมสงเสริมสถาบั
ประกาศนียบัตร D

 
 

จัดการบริหารและ

 

 

1 หนา 35 

วิทยาลัยธรรมศาส
นสูงทางการสอบบ

nto แคนาดา 

าคารซิต้ีแบงก 

s Administration,
rsity Park, USA 
ตินิยมอันดับ 1) ม

ันกรรมการบริษัท
irector Accreditat

ะวัดผล กลุมลูกคา

บริ
แบ

ตร 
บัญชี มหาวิทยาลยั

 Smeal College o

มหาวิทยาลัยธรรม

ทไทย 
tion Program (DA

าบุคคล ธนาคารไ

รษิัท ทุนธนชาต
บบแสดงรายการข

ยธรรมศาสตร 

of Business, Penn

มศาสตร 

AP) รุน 10/2547 

ไทยพาณิชย จํากัด

ต จํากัด (มหาชน
ขอมูลประจําป 25

sylvania State 

 (มหาชน) 

น) 
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บริ
Thanacha

รายละเอี

เอกสาร

ริษัท ทุนธนช
art Capital 

เอกส
อยีดเก่ียวกับ

รแนบ 2 หนา 1

ชาต จํากัด (
 Public Com

 
สารแนบ 2 
บกรรมการข

 

(มหาชน) 
mpany Lim

ของบรษิัทยอ

บริษัท ทุนธน
แบบแสดงราย

mited 

อย 

นชาต จํากัด (ม
ยการขอมูลประจํ

หาชน) 
าป 2557  



รายละเอียด

บริษั
มี 2 บริษัท คื

 

1. นายบั
2. นายศุ
3. นายเกี
4. นายณ
5. นายส
6. รศ.ดร
7. นายอั
8. นายร็
9. นายก
10. นางส
11. นายป
12. นายส
13. นางนุ
14. นายป
15. นายพี
16. นายจุ
17. นายวิ
18. นายพิ
กรรมการที
นายเบรนด
นายบันเทิง
นายนพดล
นายประเทื
นายมัชฌิม

หมายเหตุ   1
 
 

                          
โดยท่ีประชุมคณ
(กรรมการท่ีเปนผ

 

ดเกี่ยวกับกร

ษัทยอยที่มีนัยส
คือ ธนาคารธน

รายนาม
บันเทิง 
ศภเดช 
กียรติศักด์ิ 
ณรงค 
สถาพร 
ร.สมชาย 
ัลแบรโต 
อด 
อบศักด์ิ 

สาวสุวรรณภา 
ปเตอร  
สมเจตน 
นุสรา  
ประพันธ  
พีระพัฒน  
ลสิงห  
เชียร  
พิรัส  
ที่พนจากตําแหน
ดอน  
ง  
ล   
ทือง   
มา   

1) XXX   ประธ
   ///    ประธา
   A     ประธา

 2)    นายเบรนดอ
ณะกรรมการธนาคา
ผูบริหาร) และรอง

รรมการของ

สําคัญที่มีรายไ
ชาต จํากัด (มห

มกรรมการ 
ตันติวิท 
พูนพิพัฒ
มี้เจริญ 
จิวังกูร 
ชินะจิตร
ภคภาสน
ฮารามิวโ
ไมเคิล เร
ดวงดี 
สุวรรณป
คลิฟฟอร
หมูศิริเลศิ
รุนสําราญ
อนุพงษอ
เมฆสิงห ี
วสันตสงิ
เมฆตระก
ประดิษฐ

นงในป 2557 
จอรจ จอ
ตันติวิท 
เรืองจินด
ศรีรอดบ
กุญชร ณ

านกรรมการ 
านกรรมการบริหา
านเจาหนาที่บริหา
อน จอรจ จอหน 
ารธนชาต คร้ังที่ 
งประธานเจาหนาท

เอกสาร

งบรษิัทยอย 

ดเกินกวารอยล
หาชน) และบรษิ

น 

 
นวิวัฒน 
โญ 
รโนลด 

ประทีป 
รด เบสซี่ 
ศ 
ญ 
องอาจ 
วี 
งห 
การ 
วณิช 

หน คิง 

ดา 
าง 
 อยุธยา 

 
าร      
ารและกรรมการผู
คิง ลาออกจากการ
 6/2557 ไดมีมติ
ที่บริหารสืบแทน 

รแนบ 2 หนา 2

 ณ วนัท่ี 31 

ละ 10 ของราย
ษัท ธนชาตประ

ธนาคารธนช

                      X
                            
ผจัดการใหญ        B
รเปนกรรมการแล
ติอนุมัติแตงต้ัง น
 โดยไดรับความเห็

2 

 ธันวาคม 25

ยไดรวมตามงบ
ะกันภัย จํากัด (ม

ชาต จํากัด (มหา
XXX 
XX /// 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X // 
X // B 
X / A 

 
 
 
 
 
 
 

X // B 
 

 

 

 

XX   รองประธาน
  //    รองประธาน
B    รองประธานเ
ละผูบริหารของธน
นายปเตอร คลิฟฟ
ห็นชอบจากธนาคา

บริษัท ทุนธน
แบบแสดงราย
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บกําไรขาดทุนร
มหาชน) 

าชน) บริษัท ธ

นกรรมการ        
นกรรมการบริหาร
เจาหนาที่บริหาร 
าคารธนชาตมีผล 

ฟอรด เบสซ่ี เปน
ารแหงประเทศไท

นชาต จํากัด (ม
ยการขอมูลประจํ

รวมของปบัญชี

ธนชาตประกันภั
 

XXX //

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
XX //

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 

XXX 
X // 
X 
X 

          X   กรรมกา
ร         / กรรมการบ

 ณ วันที่ 1 กันยาย
นกรรมการธนาคา
ทยแลว 

หาชน) 
าป 2557  

ชีลาสุด  

ภัย จํากัด (มหาช

// 

/ 

 

าร 
บริหาร 

ยน 2557 
รธนชาต   

ชน)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แ

Thana

ราย

และหัวหนาง

ร

บริษัท ทุน
achart Cap

เ

ละเอียดเกี่ยว

านกํากับดูแล

รวมถึงของธน

นธนชาต จําก
pital Public 

 
เอกสารแนบ

กับหัวหนางา

ลการปฏิบัตงิา

นาคารธนชาต

 

กัด (มหาชน
 Company 

บ 3 

านตรวจสอบ

านของบริษัท

ต จํากัด (มหาช

น) 
 Limited 

ภายใน  

ฯ (complian

ชน) 

nce)  



รายละ
ของบ ิ

หัวหนา

ให นา
(“ธนาค
กํากับดูแ
ตรวจสอ
ความเช่ี
ดังกลาว
ภายในข
ตรวจสอ

ะเอียดเก่ียวกั
รษิัทฯ 

งานตรวจสอบ

บริษัท ทุนธน
างวิจิตรา ธรร
ารธนชาต”)  ซึ
แลการดําเนินงา
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